
       
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ    ΑΜΟΤ                                       Αλαξηεηέα ζην δηαδίθηπν                  

ΔΗΜΟ ΔΤΣΘΚΗ ΑΜΟΤ                      

 
       Αξηζκφο Απνθάζεσο:  42/2022 

  Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 5
ης

 σνεδρίαζης ηοσ δημοηικού ζσμβοσλίοσ 

ηης  25
ης

  Μαϊοσ  2022. 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 1
η
 Σακηοποιηηική Αναμόρθωζη Προϋπολογιζμού, Σροποποίηζη 

Σετνικού Προγράμμαηος και Προγράμμαηος Δράζης έηοσς 2022. 

 

 

ην Καξιφβαζη, ζήκεξα ηελ 25
ελ

  Mατνπ  2022 , εκέξα ηεο εβδνκάδνο Σεηάξηε θαη 

ψξα 19:00΄κ.κ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ Καηαζηήκαηνο, ζπλήιζε 

ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ, χζηεξα απφ 

ηελ 5352/20-05-2022 πξφζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

θ.Γεκεηξίνπ Κππξαίνπ, ε νπνία επηδφζεθε θαη δεκνζηεχζεθε λφκηκα, ζχκθσλα κε 

φζα πξνβιέπνληαη ζηα άξζξα 67 ηνπ Ν.3852/2010, φπσο ηα άξζξα απηά 

αληηθαηαζηάζεθαλ κε ηα άξζξα 74 ηνπ Ν.4555/2018 θαη ηξνπνπνηήζεθε απφ ηα 

άξζξα 177 θαη 184 ηνπ Ν. 4635/2019 θαη ηεο ππ΄ αξηζκ. Γ1α/ΓΠ.νηθ.23983/29-04-

2022 ΚΤΑ (ΦΔΚ Β΄ 2369/14-05-2022). 

Πξηλ απφ ηελ  έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο δηαπηζηψζεθε απφ ηελ πξφεδξν, φηη ππήξρε ε 

λφκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ φηη επί ζπλφινπ (27) ζπκβνχισλ  ήηαλ παξφληεο (15) 

ζχκβνπινη, δειαδή: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

 

1.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Ν. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΒΑΛΑΜΗΓΖ ΗΩΑΝΝΖ Αντ/ρχος 

3.-ΒΟΛΑΚΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Αντ/ρχος 

4.-ΓΑΛΑΝΟΤ-ΑΝΑΓΝΩΣΟΤ ΑΓΓΔΛΗΚΖ  
Αντ/ρχος 

5.-ΓΔΝΝΗΑ ΠΟΛΤΚΡΑΣΖ Γραμ/τεας 

6.- ΓΖΜΟΤ – ΡΗΓΛΖ ΑΡΗΑΓΝΖ μέλος 

7.-ΓΗΑΚΟΣΑΜΑΣΖ ΓΔΩΡΓΗΟ Αντ/ρχος 

8.-ΚΑΛΑΣΕΖ ΑΝΑΣΑΗΟ μέλος 

9.- ΚΑΡΛΑ ΝΗΚΟΛΑΟ  μέλος 

10.-ΚΟΜΑ ΒΑΗΛΔΗΟ μέλος 

11.-ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΦΑΝΟΤΡΗΟ μέλος 

12.-ΚΤΠΡΑΗΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ Πρόεδρος 

13.-ΛΤΜΠΔΡΖ ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ μέλος 

14.- ΣΑΜΟΤΛΟ ΛΔΩΝΗΓΑ Αντ/ρχος 

15.- ΠΑΝΟΤΟ ΥΡΖΣΟ μέλος 
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ΑΠΟΝΣΕ 

 

1.- ΑΝΓΡΔΑΓΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

2.-ΑΝΓΡΔΑΓΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 
3.-ΑΠΟΣΟΛΟΤ .Μ. ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

4.- ΒΑΚΑΚΖ ΝΗΚΟΛΑΟ μέλος 

5.- ΔΤΓΔΝΗΚΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ μέλος 

6.- ΚΑΡΑΓΔΩΡΓΗΟΤ ΚΩΝ/ΝΟ μέλος 

7.-ΚΑΡΑΓΗΑΝΝΖ ΗΩΑΝΝΑ μέλος 

8.- ΚΑΛΑΣΕΖ ΓΔΩΡΓΗΟ μέλος 

9.-ΚΑΛΒΗΝΟΤ ΓΔΠΟΗΝΑ μέλος 

10.-ΚΑΛΟΓΔΡΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ μέλος 

11.- ΛΟΓΟΘΔΣΖ ΣΔΛΗΟ μέλος 

12.-ΠΑΝΟΤΟ ΑΡΣΔΜΗΟ Αντ/δρος 

 

 

 

  

 

ΠΡΟΕΛΕΤΕΘ  - ΑΠΟΥΩΡΗΕΘ 

 

Α] Καηά ηελ ζπδήηεζε ηνπ 1
νπ

 ζέκαηνο θαη ψξα 19:31΄κ.κ πξνζήιζε ν Αληηδήκαξρνο 

θ.Γεκήηξηνο Βνιαθάθεο. 

 

 

Ο Γήκαξρνο Γπηηθήο άκνπ Αιέμαλδξνο Δ. Λπκπέξεο πξνζθιήζεθε θαη παξίζηαηαη 

ζηε ζπλεδξίαζε. 

ηε ζπλεδξίαζε πξνθιήζεθαλ λφκηκα θαη νη Πξφεδξνη ησλ Κνηλνηήησλ.  

ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν Κσζηάθεο Γεψξγηνο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ, 

ζηνλ νπνίν  ν  πξφεδξνο  ηεο ζπλεδξίαζεο αλέζεζε ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθψλ. 

Παξεπξίζθνληαη επίζεο, Α] νη ππεξεζηαθνί παξάγνληεο θ.Υαξαιακπάθε 

Κσλζηαληίλα, θ.Υηψηεο Δκκαλνπήι θαη ε Γεληθή Γξακκαηέα ηνπ Γήκνπ θ.Παηξψλε 

Ησάλλα  νη νπνίνη θιήζεθαλ σο εηζεγεηέο ζεκάησλ . 

 

 

ΘΕΜΑ 7ον: 1
η
 Σακηοποιηηική Αναμόρθωζη Προϋπολογιζμού, Σροποποίηζη 

Σετνικού Προγράμμαηος και Προγράμμαηος Δράζης έηοσς 2022. 

 

………………………………………………………………………………………….. 

  

Μεηά ηελ δηαπίζησζε ηεο απαξηίαο ν Πξφεδξνο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ   θήξπμε ηελ 

έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνχκελνο ην (7
ν
)  έβδνκν  ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο,  

έδσζε ηνλ ιφγν  ζηελ θ. Υαξαιακπάθε Κσλζηαληίλα πξντζηακέλε ηκήκαηνο 

πξνυπνινγηζκνχ-ινγηζηεξίνπ ηνπ Γήκνπ θαη ε νπνία είπε πξνο ηα κέιε ηνπ 

πκβνπιίνπ ηα εμήο: 

Ειζήγηζη  ηης οικονομικής σπηρεζίας  προς ηην Οικονομική Επιηροπή, για 

ΣΑΚΣΟΠΟΘΗΣΘΚΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΘΜΟΤ, 

ΣΡΟΠΟΠΟΘΗΗ ΣΕΥΝΘΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΚΑΘ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΔΡΑΗ 2022. 

 

Με ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεχρνο Α') νξίδνληαη ηα εμήο: 
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«1. Γηαξθνχληνο ηνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο απαγνξεχεηαη κεηαθνξά πηζηψζεσο απφ 

θεθαιαίνπ εηο θεθάιαηνλ θαη απφ άξζξνπ εηο άξζξνλ.  

2. Δμαηξεηηθψο πιελ ησλ ελ ησ πξνυπνινγηζκψ εγγεγξακκέλσλ πηζηψζεσλ δη' 

εθηέιεζηλ έξγσλ, πεξί ψλ ην άξζξνλ 161 ηνπ δεκνηηθνχ θαη θνηλνηηθνχ θψδηθνο, 

επηηξέπεηαη ε κεηαθνξά πηζηψζεσο σο εθπιεξσζέληνο ηνπ ζθνπνχ ή θαηαζηάληνο 

αλεθίθηνπ πξνο επαχμεζηλ άιιεο πηζηψζεσο αλαγεγξακκέλεο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ 

ηνπ απηνχ ή άιινπ θεθαιαίνπ ή πξνο δεκηνπξγία πηζηψζεσλ δη' εθηάθηνπο θαη 

επεηγνχζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ.  

3. Ζ θαηά κεηαθνξάλ δηάζεζηο ησλ θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ πηζηψζεσλ 

πξαγκαηνπνηείηαη δη' εηδηθψλ απνθάζεσλ ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ εγθξηλνκέλσλ 

θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 1 ηνπ Ν.Γ. 3777/1957. Αη απνθάζεηο δένλ λα 

θαηνλνκάδνπλ ηα θεθάιαηα θαη άξζξα, πξνο αχμεζηλ ησλ πηζηψζεσλ ησλ νπνίσλ 

κεηαθέξνληαη ηα αλαιακβαλφκελα πνζά ή λα θαζνξίδνπλ ηα λέα θεθάιαηα θαη άξζξα, 

άηηλα δένλ λα δεκηνπξγεζνχλ νζάθηο πξφθεηηαη πεξί απξνφπηνπ δαπάλεο.  

4. Πξνο πξφιεςηλ ελδερνκέλεο αλεπαξθείαο ησλ πηζηψζεσλ δη' απξνφπηνπο δαπάλαο, 

αλαγξάθεηαη ελ ησ πξνυπνινγηζκψ ηνπ δήκνπ πίζησζηο ππφ ίδηνλ θεθάιαηνλ ππφ 

ηίηινλ «Απνζεκαηηθφλ» θαη άξζξνλ ππφ ηνλ ηίηινλ «Πνζφλ δηαζέζηκνλ πξνο 

αλαπιήξσζηλ ησλ πηζηψζεσλ, αίηηλεο ήζεινλ επξεζή ελ αλεπαξθεία, σο θαη δη' 

εθηάθηνπο θαη επεηγνχζαο αλάγθαο κε πξνβιεπνκέλαο ελ ησ πξνυπνινγηζκψ».  

5. Γηα ηελ πιεξεζηέξαλ απφ πιεπξάο ινγηζηηθήο ηάμεσο παξαθνινχζεζηλ θαη 

εκθάληζηλ ηεο θηλήζεσο ησλ δηα κεηαθνξάο πξαγκαηνπνηνπκέλσλ θαηά ηελ 

παξάγξαθν 2 ηνπ παξφληνο άξζξνπ απμνκεηψζεσλ ησλ πηζηψζεσλ, ε κεηαθνξά 

ηνχησλ ελεξγείηαη κέζσ ηνπ ελ ηε παξαγξάθσ 4 ηνπ παξφληνο πξνβιεπνκέλνπ 

Κεθαιαίνπ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ». 

  

     Σύκθσλα κε ηελ παξ 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ Ν. 3536/07, ζηνλ Γεληθό 
Γξακκαηέα ηεο Πεξηθέξεηαο ππνβάιινληαη γηα έιεγρν λνκηκόηεηαο νη 
απνθάζεηο ησλ δεκνηηθώλ ή θνηλνηηθώλ ζπκβνπιίσλ πνπ αθνξνύλ 
αλακνξθώζεηο ησλ πξνϋπνινγηζκώλ ησλ Ο.Τ.Α., ζπλνδεπόκελεο από ηηο 
εηζεγήζεηο ησλ αξκόδησλ ππεξεζηώλ. Η πξνζεζκία ηνπ δεύηεξνπ εδαθίνπ ηεο 
παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 149 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε 
ην άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006, ζηελ πεξίπησζε απηή, νξίδεηαη ζε δέθα 
εκέξεο. Τα αξκόδηα όξγαλα πνπ ελεξγνύλ θαηά παξάβαζε ησλ δηαηάμεσλ ηνπ 
πξώηνπ εδαθίνπ ηεο παξνύζαο παξαγξάθνπ ππέρνπλ, αλεμάξηεηα από ηπρόλ 
πνηληθή επζύλε, πεηζαξρηθή θαη αζηηθή επζύλε θαηά ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 
141, 142 θαη 143 ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ πνπ θπξώζεθε κε ην 
άξζξν πξώην ηνπ λ. 3463/2006.  
 

 

 

Γπλάκεη, ηεο  ππ.αξ 55040/26-07-2021 (ΦΕΚ Β΄3291/26-07-21)  Κ.Τ.Α  «Παξνρή 

νδεγηψλ γηα ηελ θαηάξηηζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ δήκσλ, νηθνλνκηθνχ έηνπο 

2022-κεξηθή ηξνπνπνίεζε ηεο ππ.αξ.7028/2004 (Β’253) απφθαζεο» ζην άξζξν 5 

αλαθέξνληαη ηα εμήο : 

 

       Άρθρο 5 

       Τποτρεωηικές Αναμορθώζεις Π/Τ 

    1 Μεηά ηε ιήμε ηεο ρξήζεο 2021 θαη έσο ην ηέινο Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2022, νη 

δήκνη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα ππνρξενχληαη λα επαλειέγμνπλ ηηο παξαδνρέο κε βάζε 

ηηο νπνίεο θαηήξηηζαλ ηνλ Π/Τ ηνπ 2022 θαη λα πξνρσξήζνπλ ζε αλακφξθσζε ηνπ, 
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κε ηελ επηθχιαμε ησλ νξηδνκέλσλ ζηηο εηδηθέο παξαηεξήζεηο επί ηνπ άξζξνπ 3, 

ιακβάλνληαο ππφςε ηα πξαγκαηηθά νηθνλνκηθά απνηειέζκαηα θαη κεγέζε ηνπο, φπσο 

απηά ζα έρνπλ δηακνξθσζεί ηελ 31.12.2021, πξνθεηκέλνπ απηφο λα θαηαζηεί 

ξεαιηζηηθφο. Δηδηθφηεξα, γηα ηηο παξαθάησ θαηεγνξίεο, ζα πξέπεη λα γίλνπλ ηα εμήο: 

  

Α) ΥΡΖΜΑΣΗΚΟ ΤΠΟΛΟΗΠΟ ΠΡΟΖΓΟΤΜΔΝΖ ΥΡΖΖ (2021) 

 

    Γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ νξηζηηθνχ ηακεηαθνχ ππνινίπνπ, ζπληάζζεηαη επίζεκε 

θαηάζηαζε ζπκθσλίαο δηαζεζίκσλ θαη ηακεηαθνχ ππνινίπνπ κε εκεξνκελία 

31.12.2021, ε νπνία απνηειεί πξνζαξκνγή ζηα βηβιία ηνπ θνξέα, ηνπ ππνινίπνπ ησλ 

θαηαζέζεσλ ζε ηξάπεδεο - φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηα αληίγξαθα θίλεζεο (extrait) 

ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ - ιακβάλνληαο ππφςε θπξίσο ηα κεηξεηά ηνπ ηακείνπ, 

ηηο εηζπξαθηέεο ή πιεξσηέεο επηηαγέο, θαζψο θαη κε εληαικαηνπνηεζείζεο 

ζπλαιιαγέο ηνπ θνξέα. Ζ αλσηέξσ θαηάζηαζε ζπλνδεχεηαη απφ ηα αληίγξαθα 

θίλεζεο ησλ ηξαπεδηθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 

    Βάζεη, ηνπ ππ.αξ. ΓΡΔ 1/2022 ηνπ Γεκνηηθνχ Σακία, ην Υξεκαηηθφ Τπφινηπν 

Πξνεγνχκελεο Υξήζεο 2021, ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ,  δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ € 

2.805.946,70  έλαληη ηνπ πξνυπνινγηζζέλ γηα ην έηνο 2022 αξρηθνχ πνζνχ € 

2.477.790,00 θαη «ηαθηνπνηείηαη» σο αθνινχζσο ζχκθσλα κε ην ΠΗΝΑΚΑ 1.  

 

ΠΗΝΑΚΑ 1 

 

Κωδικόσ Περιγραφι 
ΑΡΧΙΚΟ       
Π/Τ 2022  ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝΣΑ 

5 ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 2.477.790,00 328.156,70 2.805.946,70 

51 
ΧΡΗΜΑΣΙΚΟ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ ΧΡΗΗ 2.477.790,00 328.156,70 2.805.946,70 

511 

Χρθματικό Τπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
ζςοδα 1.688.090,00 328.156,70 2.016.246,70 

5111 

Χρθματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
ζςοδα για τθν κάλυψθ 
υποχρεϊςεων 
παρελκόντων ετϊν 609.000,00 150.356,75 759.356,75 

5111. 
0001 

Χρθματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
Σακτικά ζςοδα για τθν 
κάλυψθ υποχρεϊςεων 
παρελκόντων ετϊν (ΠΟΕ) 609.000,00 150.356,75 759.356,75 

5112 

Χρθματικό Τπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
ζςοδα για τθν κάλυψθ 
ζργων του Π.Δ.Ε. ι 
πιςτϊςεισ προοριηόμενεσ 
για δθμόςιεσ επενδφςεισ  13.850,00 

 
13.850,00 
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5119 

Χρθματικό Τπόλοιπο 
προερχόμενο από τακτικά 
ζςοδα για τθν κάλυψθ εν 
γζνει δαπανϊν του 
διμου 1.065.240,00 177.799,95 1.243.039,95 

512 

Χρθματικό Τπόλοιπο 
προερχόμενο από 
ζκτακτα ζςοδα 789.700,00 

 
789.700,00 

5122 

Χρθματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
ζκτακτα ζςοδα (εκτόσ 
Π.Δ.Ε.) για πιςτϊςεισ 
προοριηόμενεσ για 
επενδυτικζσ δαπάνεσ. 120.800,00 

 
120.800,00 

5123 

Χρθματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από 
ζκτακτα ζςοδα για τθν 
κάλυψθ ειδικευμζνων 
δαπανϊν 668.900,00 

 
668.900,00 

 

 
Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 911, κεηαβάιιεηαη (απμάλεηαη) θαη δηακνξθψλεηαη,  

ζην πνζφ € 392.962,56 (64.805,86 + 328.156,70). 

 
 

  Β) ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΠΟΔ  

 

   1. ηνλ ΚΑΔ 81 ΠΛΖΡΧΜΔ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ ΠΟΔ εγγξάθεηαη ην ζχλνιν ησλ 

απιήξσησλ ππνρξεψζεσλ, φπσο απηέο πξνθχπηνπλ απφ ην ηζνδχγην ηεο Γεληθήο 

Λνγηζηηθήο (π.δ. 315/1999) ηεο 31-12-2021, κε εμαίξεζε εθείλεο γηα ηηο νπνίεο 

πιεξνχληαη νη πξνυπνζέζεηο παξαγξαθήο θαη έρνπλ δξνκνινγεζεί νη ζρεηηθέο 

δηαδηθαζίεο. Γηα ηε δηαγξαθή ησλ παξαγεγξακκέλσλ ππνρξεψζεσλ ησλ νξγαληζκψλ 

ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο, εθαξκφδνληαη νη εηδηθφηεξεο νδεγίεο πνπ έρνπλ παξαζρεζεί 

κε ηελ ππ’ αξ. 7/8783/7-2-2020 εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. ηηο 

πεξηπηψζεηο ππνρξεψζεσλ πνπ έρνπλ εληαρζεί ζε θαζεζηψο ξχζκηζεο γηα 

απνπιεξσκή ζε πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο έηε, ζηνλ πξνυπνινγηζκφ 2022 εγγξάθεηαη ην 

ζπλνιηθφ πνζφ πνπ πξέπεη λα θαηαβιεζεί εληφο ηνπ έηνπο, φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ 

ηε ζρεηηθή πξάμε πνιπεηνχο αλάιεςεο ππνρξεψζεσλ. Μεηά ην θιείζηκν ηνπ έηνπο 

2021 θαη εληφο ηνπ πξψηνπ δηκήλνπ ηνπ 2022, ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ζα 

ελεκεξψζεη ηηο αξκφδηεο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πξνυπνινγηζκψλ αξρέο γηα ηνλ 

θαηάιιειν ρξφλν άληιεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ Οκάδσλ Η θαη ΗΗ απφ ηνλ 

Κφκβν Γηαιεηηνπξγηθφηεηαο θαη ζα απνζηείιεη ηα ππφινηπα πξνζσξηλά απνινγηζηηθά 

ζηνηρεία έηνπο 2021 (έιεγρνο Υξεκαηηθνχ Τπνινίπνπ θαη Πιεξσκψλ Π.Ο.Δ.) γηα 

ηνπο Γήκνπο ρσξηθήο αξκνδηφηεηάο ηνπο. 

 

2. Δπηπιένλ, θαηά ηη διάρκεια ηοσ οικονομικού έηοσς η εκηίμηζη ηων εγγραθών 

ζηα έζοδα ελέγτεηαι από ηο Δημοηικό σμβούλιο θαηά ηα νξηδφκελα ζηελ παξ. 9 

ηνπ άξζξνπ 266 ηνπ λ. 3852/2010, φπσο έρεη αληηθαηαζηαζεί Σεχρνο B’ 

3170/01.08.2020 ΔΦΖΜΔΡΗ∆Α TΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ 32171 κε ην άξζξν 39 ηνπ 
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λ. 4257/2014 (Α΄ 93) θαη εάλ με ηις προβλεπόμενες ηριμηνιαίες εκθέζεις ηοσ 

δεύηεροσ και ηρίηοσ ηριμήνοσ, δηαπηζησζεί φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ έρνπλ εγγξαθεί 

ππεξεθηηκεκέλα έζνδα ή έζνδα πνπ δελ πξφθεηηαη λα εηζπξαρζνχλ έσο ην ηέινο ηεο 

ρξήζεο, ην Γεκνηηθφ πκβνχιην πξνβαίλεη ππνρξεσηηθά ζε αλακφξθσζε απηνχ, 

εληφο πξνζεζκίαο δεθαπέληε (15) εκεξψλ, κεηψλνληαο ζην πξαγκαηηθφ χςνο ηα 

παξαπάλσ έζνδα θαη αληηζηνίρσο ην ζθέινο ησλ δαπαλψλ, ψζηε να μην καηαζηεί ζε 

καμία περίπηωζη ελλειμμαηικός ο προϋπολογιζμός. Σα ζηνηρεία πνπ πξέπεη λα 

πεξηιακβάλεη ε έθζεζε έρνπλ θαζνξηζηεί κε ηελ ππ’ αξ. 40038/ 9-9-2011 απφθαζε 

ηνπ Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ. Ζ αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ αξρή ειέγρεη 

επίζεο ηελ εθαξκνγή ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ θαη αζθεί έιεγρν λνκηκφηεηαο επί ησλ 

απνθάζεσλ αλακφξθσζεο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ.  

 

3. Με ηηο αλακνξθψζεηο ππνβάιιεηαη ζηελ αξκφδηα γηα ηελ επνπηεία ηνπ Γήκνπ 

αξρή, νιφθιεξνο ν πξνυπνινγηζκφο. Αλαθνξηθά κε ηνλ ηχπν ηνπ αξρείνπ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ πνπ πξέπεη λα ππνβάιιεηαη έπεηηα απφ ηηο αλακνξθψζεηο ηνπ 

ηζρχνπλ ηα ζρεηηθά νξηδφκελα ζηελ ππ’ αξ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΓΑ: ΒΔ56Ν-ΛΝΦ) 

εγθχθιην ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

 

Ζ κεηαθνξά ησλ αλεμφθιεησλ παξαζηαηηθψλ  γίλεηαη  αλά ππεξεζία, κε βάζε ηελ 

ππεξεζία ζηελ νπνία είρε αξρηθά, θαηαρσξεζεί ην παξαζηαηηθφ.  

 

   Γηα ηελ δηεθπεξαίσζε ππνρξεψζεσλ παιαηψλ νηθνλνκηθψλ εηψλ, βάζεη ηνπ 

ηζνδπγίνπ πξνκεζεπηψλ θαη ινηπψλ δηθαηνχρσλ θαη ηελ εγγξαθή ηνπο ζην Π/Τ έηνπο 

2022, απαηηείηαη αλακφξθσζε ηνπ Π/Τ κέζσ ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ ΚΑ 911, 

θαη ΑΤΞΖΖ  ησλ αληίζηνηρσλ ΚΑΔ ΠΟΔ εμφδσλ κε ην πνζφ € 150.356,75 κε 

αληίζηνηρε ΜΔΗΧΖ ηνπ απνζεκαηηθνχ θεθαιαίνπ, φπσο αλαιπηηθά εκθαλίδνληαη 

ζηνλ ΠΗΝΑΚΑ 2 

 

ΠΗΝΑΚΑ 2 (ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ) 

 

Κωδικόσ Περιγραφι 
Αρχικόσ      Π/Τ 

2022 Αναμορφϊςεισ 

Προχπολ/ντα 
όπωσ 

Διαμορφϊκθκαν 

8 ΠΡΟΒΛΕΨΕΙ 3.818.517,00 150.356,75 3.968.873,75 

81 
Πλθρωμζσ 
υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.) 609.000,00 150.356,75 759.356,75 

811 

Πλθρωμζσ 
υποχρεϊςεων 
λειτουργικϊν 
δαπανϊν (ΠΟΕ) 206.100,00 6.065,08 212.165,08 

8111 
Αμοιβζσ και ζξοδα  
προςωπικοφ 40.500,00 25.996,36 66.496,36 

0 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 0 1.859,60 1.859,60 

10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 2.400,00 4.392,97 6.792,97 
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15 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 28.500,00 765,56 29.265,56 

20 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 9.600,00 18.231,83 27.831,83 

30 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 0 746,4 746,4 

8113 
Αμοιβζσ και ζξοδα 
τρίτων παροχζσ τρίτων 0 24.427,33 24.427,33 

0 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 0 457,8 457,8 

10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 0 5.729,50 5.729,50 

15 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 0 1.060,00 1.060,00 

20 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 0 10.191,17 10.191,17 

30 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 0 4.543,86 4.543,86 

70 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 0 2.445,00 2.445,00 

8115 Διάφορα ζξοδα 131.000,00 -78.575,35 52.424,65 

0 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 95.000,00 -50.492,66 44.507,34 

10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 5.000,00 -4.794,08 205,92 

15 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 17.000,00 -14.678,96 2.321,04 

20 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 9.000,00 -9.000,00 0 

60 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Εργα και 
δράςεισ 
χρθματοδοτοφμενεσ 
από ΠΔΕ) 0 4.845,55 4.845,55 
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70 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 5.000,00 -4.455,20 544,8 

8116 
Δαπάνεσ προμικειασ 
αναλωςίμων 34.600,00 27.236,60 61.836,60 

10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 5.000,00 -2.702,34 2.297,66 

15 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 0 15.914,90 15.914,90 

20 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 0 16.633,59 16.633,59 

25 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΡΔΕΤΗ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 10.000,00 5.911,03 15.911,03 

30 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 6.000,00 -826,58 5.173,42 

35 ΤΠΗΡΕΙΕ ΠΡΑΙΝΟΤ 8.000,00 -6.218,11 1.781,89 

60 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Εργα και 
δράςεισ 
χρθματοδοτοφμενεσ 
από ΠΔΕ) 5.600,00 -1.475,89 4.124,11 

8117 Λοιπά ζξοδα 0 6.980,14 6.980,14 

0 ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 0 6.980,14 6.980,14 

812 

Πλθρωμζσ 
επενδυτικϊν δαπανϊν 
(ΠΟΕ) 402.900,00 144.291,67 547.191,67 

8121 
Αγορζσ κτιρίων & 
παγίων 0 93.639,17 93.639,17 

10 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕ 
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΕ 
ΤΠΗΡΕΙΕ 0 14.831,48 14.831,48 

20 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΙ 
ΗΛΕΚΣΡΟΦΩΣΙΜΟΤ 0 67.303,47 67.303,47 

60 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ (Εργα και 
δράςεισ 
χρθματοδοτοφμενεσ 
από ΠΔΕ) 0 2.265,08 2.265,08 

70 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 0 9.239,14 9.239,14 
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8122 Εργα 402.900,00 49.968,56 452.868,56 

25 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΡΔΕΤΗ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 0 8.545,02 8.545,02 

30 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΣΕΧΝΙΚΩΝ 
ΕΡΓΩΝ 402.900,00 34.314,62 437.214,62 

63 

ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΔΡΕΤΗ 
ΑΡΔΕΤΗ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ (Εργα  
και δράςεισ 
χρθματοδοτοφμενεσ 
από ΠΔΕ) 0 4.387,50 4.387,50 

70 ΛΟΙΠΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 0 2.721,42 2.721,42 

8123 

Μελζτεσ ζρευνεσ  
πειραματικζσ εργαςίεσ 
και ειδικζσ δαπάνεσ 0 683,94 683,94 

15 

ΤΠΗΡΕΙΕ 
ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ 
ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΟΛΙΣΙΚΗ 0 683,94 683,94 

 

 

 

Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 911, κεηαβάιιεηαη (κεηψλεηαη) θαη δηακνξθψλεηαη,  

ζην πνζφ €   242.605, 81 (392.962,56 -150.356,75). 

 
 

 

Γ) ΟΜΑΓΑ ΔΟΓΧΝ ΗΗ Οη δήκνη θαη ηα λνκηθά πξφζσπα εγγξάθνπλ ζηελ ΟΜΑΓΑ 

II (ΚΑΔ 32) ηα πξαγκαηηθά πνζά θαη, ζχκθσλα κε απηά, επαλαυπνινγίδνπλ ην 

επηηξεπφκελν ειάρηζην πνζφ πνπ πξέπεη λα εγγξαθεί ζηνλ ΚΑΔ 85 «Πξνβιέςεηο κε 

είζπξαμεο εηζπξαθηέσλ ππνινίπσλ βεβαησκέλσλ θαηά ηα Π.Ο.Δ. εληφο ηνπ 

νηθνλνκηθνχ έηνπο» κε βάζε ηελ αξρή φηη ε ζπλνιηθή δηαθνξά ησλ εγγεγξακκέλσλ 

πνζψλ ζηνλ Π/Τ ηνπ 2021 γηα ηνπο ΚΑΔ 32 θαη 85 δελ κπνξεί λα ππεξβαίλεη ην 

κέγηζην απφ ηηο εηζπξάμεηο πνπ πξαγκαηνπνίεζε ν θνξέαο ζηνλ ΚΑΔ 32 γηα ηα έηε 

2019,  2020, 2021.  

Ζ «ηαθηνπνηεηηθή» αλακφξθσζε ηεο Οκάδαο ΗΗ ηνπ Π/Τ 2022 έρεη σο εμήο: 

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 3 (ΔΟΓΑ-ΔΞΟΓΑ Π/Τ 2022) 

 

 

Κ.Α Περιγραφι 
Αρχικόσ         

Π/Τ 2022 Αναμορφϊςεισ 

Προχπολογιςκζντα 
όπωσ 

Διαμορφϊκθκαν 
01/01/2022 

Βεβαιωκζντα 
01/01/2022 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



32 

ΕΙΠΡΑΚΣΕΑ 
ΤΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ 
ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΣΑ 
ΕΟΔΑ ΚΑΣΑ ΣΑ 
ΠΑΡΕΛΘΟΝΣΑ ΕΣΗ 1.913.000,00 79.985,81 1.992.985,81 1.992.985,81 

321 

Ειςπρακτζα 
υπόλοιπα από 
βεβαιωκζντα κατά 
τα παρελκόντα 
οικονομικά ζτθ 
τακτικά ζςοδα 1.913.000,00 79.985,81 1.992.985,81 1.992.985,81 

3212 

Σζλθ και 
δικαιϊματα 
φδρευςθσ 917.000,00 -56.903,62 860.096,38 860.096,38 

3213 

Σζλθ και 
δικαιϊματα 
άρδευςθσ 6.200,00 4.516,66 10.716,66 10.716,66 

3214 

Σζλθ και 
δικαιϊματα 
αποχζτευςθσ 208.000,00 -30.711,18 177.288,82 177.288,82 

3216 

Δυνθτικά 
ανταποδοτικά τζλθ 
και ειςφορζσ 0,00 2.666,32 2.666,32 2.666,32 

3218 

Σακτικά ζςοδα επί 
των ακακαρίςτων 
εςόδων 
επιτθδευματιϊν 254.300,00 -15.111,36 239.188,64 239.188,64 

3219 Λοιπά ζςοδα 527.500,00 175.528,99 703.028,99 703.028,99 

 
 
 

Κ.Α Περιγραφι 
Αρχικόσ         

Π/Τ 2022 Αναμορφϊςεισ 

Προχπολογιςκζντα 
όπωσ 

Διαμορφϊκθκαν 
01/01/2022 

85 

Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ 
ειςπρακτζων υπολοίπων 
βεβαιωμζνων κατά τα Π.Ο.Ε. Εντόσ 
του οικονομικοφ ζτουσ 1.718.917,00 79.985,81 1.798.902,81 

851 

Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ 
ειςπρακτζων υπολοίπων  ΠΟΕ εντόσ 
του οικονομικοφ ζτουσ 1.718.917,00 79.985,81 1.798.902,81 

8511 
Προβλζψεισ μθ είςπραξθσ  
ειςπρακτζων υπολοίπων 1.718.917,00 79.985,81 1.798.902,81 

ΟΟ ΓΕΝΙΚΕ ΤΠΗΡΕΙΕ 705.749,00 0,00 705.749,00 

25 
ΤΠΗΡΕΙΕ ΤΔΡΕΤΗ ΑΡΔΕΤΗ 
ΑΠΟΧΕΣΕΤΗ 1.013.168,00 79.985,81 1.093.153,81 
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Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 911, κεηά απφ ηελ ηζφπνζε κεηαβνιή (κείσζε) θαη 

ηαθηνπνίεζε ησλ ΚΑΔ εζφδσλ 32 & εμφδσλ 85 ηνπ Π/Τ, δελ κεηαβάιιεηαη. 

 

 

Γ)Σαθηνπνίεζε ηεο ηαθηηθήο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ. 

Με ηελ παξαπάλσ Κ.Υ.Α ζην άξζξν 63 παξ.Α1 νξίδεηαη όηη ν ππνινγηζκόο 
ηνπ ύςνπο ησλ πηζηώζεσλ πνπ ζα απνδνζνύλ από ην Υπνπξγείν 
Εζσηεξηθώλ ζηνπο ΟΤΑ α΄ βαζκνύ γηα ην νηθνλνκηθό έηνο 2022, θαη ε 
πίζησζε πνπ εγγξάθεηαη ζηνλ πξνϋπνινγηζκό γηα ηα έζνδα από ηνπο 

Κεληξηθνύο Απηνηειείο Πόξνπο γηα ηελ θάιπςε γεληθώλ αλαγθώλ πξέπεη λα 
είλαη ίζε κε ην πνζό πνπ πξνθύπηεη από ην άζξνηζκα ηνπ γηλόκελνπ ηεο 
πξώηεο κεληαίαο ηαθηηθήο θαηαλνκήο έηνπο 2021 πνπ απνδόζεθε ζην δήκν 

κε ΑΔΑ: ΨΗΛΞ46ΜΤΛ6-5ΤΜ, επί δώδεθα (12). Τπρόλ κεηαβνιέο πνπ ζα 
παξνπζηαζηνύλ ζην έηνο 2022 ζα ηαθηνπνηεζνύλ κε αλακόξθσζε. 
Σπγθεθξηκέλα ε ΜΗΝΙΑΙΑ απόδνζε ησλ ΚΑΠ κε βάζε ηελ απόθαζε ηνπ 
ΥΠ.ΕΣ (ΑΔΑ: 6ΑΑΗ46ΜΤΛ6-ΞΙΜ) αλήιζε ζην πνζό € 170.237,53 *12Μήλεο= 
€ 2.042.850,36 . Σην Π/Υ 2022 είρε αξρηθά εγγξαθεί πίζησζε € 1.916.434,92 
ζπλεπώο πξνθύπηεη κηα αύμεζε εζόδσλ θαηά ην πνζό € 126.415,44 
(2.042.850,36 - 1.916.434,92). Η αύμεζε απηή πνζνύ € 126.415,44 
κεηαθέξεηαη ζην απνζεκαηηθό ην νπνίν θαη απμάλεη θαηά ην πνζό απηό. 
 
Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 911, κεηαβάιιεηαη (απμάλεηαη) θαη δηακνξθψλεηαη,  

ζην πνζφ € 369.021,25 (242.605, 81+ 126.415,44) 

 

E) Μεηά ηελ δηακφξθσζε ηνπ Υξεκαηηθνχ Τπνινίπνπ Πξνεγνχκελεο Υξήζεο  ηελ 

31
ε
 Γεθεκβξίνπ 2021 αθνινπζεί ε ηαθηνπνίεζε αληίζηνηρσλ ΚΑΔ εμφδσλ  ηνπ Π/Τ 

2022 φπσο αλαιπηηθά δηακνξθψλνληαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 4:  

 

 

ΠΗΝΑΚΑ 4 

 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

00.6711.0001 απφδνζε ζε 

ρνιηθέο 

Δπηηξνπέο 

Σξέρνλ έηνο» 

135.400,00 33.332,25 168.732,25 

00.6739.0001 ΤΠ.Δ.-

Δπηρνξήγεζε 

νηθνλνκηθψλ 

εληζρχζεσλ ζε 

πιεγέληεο απφ 

θπζηθέο 

θαηαζηξνθέο 

(ΔΗΜΟ 

30.10.20) 

168.300,00 14.381,87 182.681,87 

15.6474.0002 Γαπάλεο γηα ηελ 

θάιπςε 

18.250,00 731,05 18.981,05 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



Κνηλσληθήο 

Αξσγήο γηα 

ηνπο πιεγέληεο 

ηνπ ζεηζκνχ 

30/10/2020 

15.6654.0001 Πξνκήζεηα 

εηδψλ γηα 

θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ  

ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ 

Α/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

0,00 3.553,87 3.553,87 

15.6654.0002 Πξνκήζεηα 

εηδψλ γηα 

θάιπςε 

ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ  

ζρνιηθψλ 

κνλάδσλ 

Β/ζκηαο 

Δθπαίδεπζεο 

0,00 4.444,72 4.444,72 

15.6654.0003 ΤΠ.Δ.-

Πξνκήζεηεο 

πιηθνχ γηα ηελ 

παξνρή κέζσλ 

πξνζηαζίαο 

πιηθά 

θαζαξηφηεηαο 

θιπ γηα ηελ 

απνθπγή ηεο 

δηάδνζεο ηνπ 

θνξνλντνχ 

COVID-19 

0,00 10.117,79 10.117,79 

15.6654.0004 ΤΠ.Ε.-
Προμικειεσ για 
κάλυψθ 
αναγκϊν 
αναφορικά με 
τθν προςταςία 
των αδζςποτων 
μικρϊν ηϊων 
λόγω του 
Κορονοϊοφ. 
 

0,00 2.059,16 2.059,16 

15.6654.0005 ΤΠ.Ε-Κάλυψθ 
αναγκϊν για τθν 
αποφυγι τθσ 

0,00 3.318,00 3.318,00 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



διάδοςθσ του 
COVID-19 ςε 
οικιςμοφσ και 
καταυλιςμοφσ 
Ρομά 
 

     
15.6654.0006 Προμικεια 

μζςων 
προςταςίασ και 
κακαριότθτασ 
λόγω covid 19 
κλπ 
 

2.500,00 1.071,02 3.571,02 

     
     
     
     

                     9111 Απνζεκαηηθφ (κείσζε)               73.009,73 
 

Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 911 , κεηαβάιιεηαη (κεηψλεηαη) θαη δηακνξθψλεηαη , 

ζην πνζφ ησλ €296.011,52  (369.021,25-73.009,73). 

 

Σ) Αθνινπζεί ε «ηαθηνπνίεζε» ηνπ ΚΑΔ ΔΟΓΟΤ – ΔΞΟΓΟΤ ηνπ Π/Τ 2022 

ζρεηηθά κε ηηο δαπάλεο ινγαξηαζκνχ ηνπ ΤΠ.Δ  γηα ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

δεκηψλ & θαηαζηξνθψλ απφ ζενκελίεο (εηζκφο) ΑΔ 055 φπσο αλαιπηηθά 

παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ Πίλαθα 5: 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 5 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφι Κ.Α.Ε. 
Αρχικόσ  Π/Τ 
2022 Αναμόρφωςθ 

Σελικι 
Διαμόρφωςθ 

1322.0005 

ΠΔΕ-ΤΠΕ- Επιχοριγθςθ για τθν 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν & 
καταςτροφϊν απο κεομ(ειςμόσ) 
ΑΕ 055 198.500,00 -49.437,65 149.062,35 

30.7336.0001 

ΤΠ.Ε. Δαπάνεσ για τθν 
αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν και 
καταςτροφϊν λόγω ςειςμοφ 30θσ 
Οκτωβρίου2020 198.500,00 -49.437,65 149.062,35 

1322. 0007 
ΚΑΕ ΕΟΔΟΤ 

ΠΔΕ-ΤΠΕ- Επιχοριγθςθ για τθν 
πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν & 
καταςτροφϊν από κεομθνίεσ 
(ειςμόσ- Καηεδάθηζε επηθίλδπλα 

εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ) ΑΕ 055 669.771,00 -52.589,21 617.181,79 

30.7336.0006 

ΠΔΕ-ΤΠΕ- Γαπάλε για τθν πρόλθψθ 
και αντιμετϊπιςθ ηθμιϊν & 
καταςτροφϊν από κεομθνίεσ 
(ειςμόσ- Καηεδάθηζε επηθίλδπλα 

εηνηκφξξνπσλ θηηξίσλ) ΑΕ 055 669.770,00 -52.589,21 617.180,79 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



1322.0009 

ΠΓΔ-ΤΠΔ- B' Υξεκ. ππνδνκέο γηα 

ηελ πξφιεςε θαη αληηκεησπηζε 

δεκηψλ & θαηαζηξνθψλ απν 

ζενκ(εηζκφο) ΑΔ 055 1.200.000,00 -96.689,52 1.103.310,48 

30.7336.0008 

ΠΓΔ-ΤΠΔ- B' Υξεκ. ππνδνκέο γηα 

ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

δεκηψλ & θαηαζηξνθψλ απν 

ζενκ(εηζκφο) ΑΔ 055 1.200.000,00 -96.689,52 1.103.310,48 

1322.0010 

ΠΓΔ-ΤΠΔ- Γ' Υξεκ. ππνδνκέο γηα 

ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

δεκηψλ & θαηαζηξνθψλ απν 

ζενκ(εηζκφο) ΑΔ 055 339.511,00 -30.771,00 308.740,00 

30.7336.0009 

ΠΓΔ-ΤΠΔ- Γ' Υξεκ. ππνδνκέο γηα 

ηελ πξφιεςε θαη αληηκεηψπηζε 

δεκηψλ & θαηαζηξνθψλ απν 

ζενκ(εηζκφο) ΑΔ 055 339.511,00 -30.771,00 308.740,00 

 
Μεταβολι αποκεματικοφ    0   

 

 

Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 911 , δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη, ζην πνζφ ησλ 

€296.011,52. 

 

Z) Με ηελ ππ` αξ. 17676/17-03-2022 απφθαζε ηνπ ΤΠΔ (ΑΓΑ: Φ4ΧΡ46ΜΣΛ6-

4Υ8)θαηαλεκήζεθε ζηνλ Γήκν Γπηηθήο άκνπ πξνο θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ 

θαη θαηά πξνηεξαηφηεηα πξνο θάιπςε δαπαλψλ ζέξκαλζεο ησλ ζρνιείσλ 

πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηνπ,  πνζφ 

17.305,00€. 

Καιείηαη ην ψκα λα απνδερηεί θαη λα εγγξάςεη ην πνζφ ησλ 17.305,00€ ζηνλ Π/Τ 

νηθ. έηνπο  2022 ζηνλ ΚΑΔ ΔΟΓΟΤ 4311 ‘’ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο εθπαίδεπζεο  (άξζξν 55,λ.1946/1991)’’ 

θαη αληίζηνηρα ζηνλ ΚΑΔ ΔΞΟΓΟΤ 15.6643 κε ηίηιν «Πξνκήζεηα θαπζίκσλ γηα 

ζέξκαλζε θαη θσηηζκφ» φπσο αλαθέξεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 6 

 

ΠΗΝΑΚΑ 6 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

4311 

ΚΑΠ γηα ηελ θάιπςε 

ησλ ιεηηνπξγηθψλ 

αλαγθψλ ησλ ζρνιείσλ 

Α/ζκηαο θαη Β/ζκηαο 

εθπαίδεπζεο  (άξζξν 

55,λ.1946/1991) 135.400,00 17.305,00 152.705,00 

15.6643 

Προμικεια καυςίμων 
για κζρμανςθ και 
φωτιςμό 
 51.000,00 17.305,00 68.305,00 

 

Μεταβολι 
αποκεματικοφ ΚΑ 

9111 

 

0,00 

 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



 

Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 , δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 

€296.011,52. 

 

Ζ)  Με ηελ ππ` αξ. 20406/29-03-2022 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

Γελ.Γ/λζε Οηθ.  Σ.Α θ Αλαπηπμηαθήο Πνιηηηθήο –Σκήκα επηρνξεγήζεσλ Σ.Α 

θαηαλεκήζεθε ζηνλ Γήκν Γπηηθήο άκνπ πνζφ 67.200,00 γηα ηελ θάιπςε δξάζεσλ 

αληηκεηψπηζεο ησλ δαζηθψλ ππξθαγηψλ . 

Σν πνζφ απηφ είλαη εγγεγξακκέλν ζηνλ π/π νηθ. έηνπο 2022  ζηνλ ΚΑΔ Δζφδνπ 1214 

κε ηίηιν «Δπηρνξεγήζεηο γηα ππξνπξνζηαζία γηα ιεηη. Γαπάλεο» θαη ζε αληίζηνηρνπο 

ΚΑΔ ΔΞΟΓΧΝ .  

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζε ΚΑΔ Δμφδνπ γηα ηελ ππξνπξνζηαζία ζα πξαγκαηνπνηεζεί 

ζχκθσλα κε ηηο αλάγθεο ηνπ ηκήκαηνο Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο . 

Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 , δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 

€296.011,52. 

 

Θ) χκθσλα κε ηελ ππ`αξ. 17/2022  απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ 

ηξνπνπνηείηαη ηη ηερληθφ πξφγξακκα  έηνπο 2022 γηα ηελ Κνηλφηεηα Κνζκαδαίσλ  σο 

εμήο : 

ΠΗΝΑΚΑ 7 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

30.7112.0002 

Αγορά οικοπζδου 
για δθμιουργία 
πάρκινγκ 
Κοςμαδαίων ΣΠ 
(υνεχ. απο 2021) 
 7.000,00 -7.000,00 0,00 

30.7336.0012 

Γηακφξθσζε 

νηθνπέδνπ γηα 

ρξήζε πάξθηλγθ 

ΣΚ Κνζκαδαίσλ 

ΣΠ 4.000,00 -4.000,00 0,00 

30. 

7333.0019  

Διάνοιξθ 
αγροτικοφ 
δρόμου -
πυραςφάλειασ 
ςτθ κζςθ Άγιοσ 
Σαξιάρχθσ (ΑΣΑ 
2021) 0,00 5.265,00 5.265,00 

30.7333.0020 

Διαμόρφωςθ 
διανοιχκζντοσ 
δρόμου 
πυραςφάλειασ 
ςτθν κζςθ 
Δθμοτικοφ 
ςχολείου 
Κοςμαδαίων  0,00 1.735,00 1.735,00 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



 

Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 , δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 

€296.011,52. 

 

Ι ) Εν ςυνζχεια, απαιτείται αναμόρφωςθ Π/Τ 2022 και τροποποίθςθ τεχνικοφ 
προγράμματοσ κακϊσ και προγράμματοσ δράςθσ κατόπιν τεκμθριωμζνων 
αιτθμάτων των αρμόδιων υπθρεςιϊν του Διμου, με τθν δθμιουργία νζων ΚΑΕ και 
τθν ενίςχυςθ των ιδθ υπαρχόντων για κάλυψθ λειτουργικϊν αναγκϊν,  μζςω του 
αποκεματικοφ. 
υγκεκριμζνα: 
ΠΙΝΑΚΑ 8 

(ΑΣΑ  2021) 

30.7333.0021 

Σςιμεντοςτρϊςεισ 
αγροτικϊν 
δρόμων 
Κοςμαδαίων  
(ΑΣΑ 2022) 0,00 4.000,00 4.000,00 

 

Μεταβολι 
αποκεματικοφ 

ΚΑ 9111 

 

0,00 

 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

00.6734.0002 

( ΝΔΟ  ΚΑΔ) 

Παξνρή εηδψλ  ζε 

ζηεξηδφκελεο άπνξεο 

νηθνγέλεηεο κε θξηηήξηα 

ηεο Πξφλνηαο  0,00 7.500,00 7.500,00 

00.6739.0002 

(ΝΔΟ  ΚΑΔ) 

Έμνδα θεδείαο απφξσλ 

πνιηηψλ  0,00 3.000,00 3.000,00 

10.6012.0002 

Αποηθμίωςθ υπερωριακισ 
απαςχόλθςθσ λοιπϊν 
διοικθτικϊν οικονομικϊν 
υπθρεςιϊν 
 15.000,00 4.000,00 19.000,00 

10.6261 υντιρθςθ κτιρίων ΣΠ 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

10.6264.0001( 

ΝΔΟ ΚΑΔ)  

υντιρθςθ και επιςκευι 
Η/Τ και περιφερειακϊν 
ςυςκευϊν  0,00 5.000,00 5.000,00 

10.6265 υντιρθςθ και επιςκευι 
επίπλων και λοιποφ 
εξοπλιςμοφ ςκευϊν 
 0,00 3.000,00 3.000,00 

10.6266.0001 υντιρθςθ Λογιςμικοφ - 
ανακαινίςεισ back-online, 
UNISYSTEM 
 9.000,00 1.000,00 10.000,00 

10.6422 Οδοιπορικά ζξοδα και 
αποηθμίωςθ 3.500,00 5.000,00 8.500,00 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



μετακινοφμενων 
υπαλλιλων 
 

15.6054.0005 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
προγράμματοσ 
Κοινωφελοφσ 
Απαςχόλθςθσ ΟΑΕΔ 
 2.000,00 334,19 2334,19 

15.6063.0001( 

ΝΔΟ ΚΑΔ )  
Προμικεια φρζςκου 
γάλακτοσ ςε υπαλλιλουσ 
των παιδικϊν ςτακμϊν 
 0,00 7.000,00 7.000,00 

15.6142.0001 Τπθρεςίεσ υμβοφλου για 
τθν ανάπτυξθ και 
αξιοποίθςθ Σουριςτικοφ 
Αγκυροβολίου και 
καταφυγίου Διμου 
Δυτικισ άμου 
 0,00 4.000,00 4.000,00 

15.7135.0002(NEO 

KAE)  
Προμικεια 2 χθμικϊν 
τουαλετϊν για τισ ανάγκεσ 
του γθπζδου 
Μαρακοκάμπου 
 0,00 3.200,00 3.200,00 

15.7413.0001 Ειδικζσ δαπάνεσ 
περιςυλλογισ για τθν 
φροντίδα αδζςποτων 
ηϊων του Δ.άμου 
 20.000,00 10.000,00 30.000,00 

20.6063.0001 Προμικεια φρζςκου 
γάλακτοσ για του 
δικαιοφχουσ υπαλλιλουσ 
Διμου 
 20.000,00 5.000,00 25.000,00 

20.6322 Σζλθ κυκλοφορίασ 
φορτθγϊν αυτοκινιτων 
 9.000,00 9.000,00 18.000,00 

20.6634.0001 Προμικεια ειδϊν 
κακαριότθτασ 
 10.000,00 3.000,00 13.000,00 

20.6672.0001 Ανταλλακτικά λοιπϊν 
μθχανθμάτων Διμου 
Δυτικισ άμου 
 0,00 8.000,00 8.000,00 

20.7325.0001 Επεκτάςεισ Δθμοτικοφ 
φωτιςμοφ 
 2000,00 50.000,00 52.000,00 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



25.6041 Σακτικζσ αποδοχζσ 
(περιλαμβάνονται βαςικόσ 
μιςκόσ, δϊρα εορτϊν, 
γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα) 
 9.500,00 10.500,00 20.000,00 

25.6054 Εργοδοτικζσ ειςφορζσ 
ζκτακτου προςωπικοφ 
 2.700,00 3.500,00 6.200,00 

25.7336.0001 Αναλφςεισ νεροφ ΣΠ 
 7.000,00 500,00 7.500,00 

25.7336.0003 Αναλφςεισ Μονάδων 
Επεξεργαςίασ Λυμάτων 
(ΜΕΛ ΔΤΣ.ΑΜΟΤ) 
αρκρ.15,οδ.91/271/ΕΟΚ 
 5.000,00 500,00 5.500,00 

30.6266 υντιρθςθ Εφαρμογϊν 
λογιςμικοφ 
 2.000,00 2.000,00 4.000,00 

30.6322.0001 Σζλθ χριςεωσ 
μθχανθμάτων ζργων 
 0,00 10.000,00 10.000,00 

30.7331.0052 Εργαςίεσ ςε Αφλειο χϊρο 
Νθπιαγωγείο Τδροφςασ 
(ΑΣΑ  Χ 2021) 
 0,00 3.000,00 3.000,00 

30.7412.0001 Εκπόνθςθ μελετϊν 
υπθρεςιϊν -ΣΠ ΑΣΑ 
 18.709,60 20.000,00 38.709,60 

45.7134.0001 Προμικεια λογιςμικοφ 
διαχείριςθσ κοιμθτθρίων 
 5.000,00 25.000,00 30.000,00 

70.6232.0008 Μιςκϊματα ςτζγαςθσ 
υπθρεςιϊν Διμου Δυτικισ 
άμου 
 0,00 9.000,00 9.000,00 

20.7131.0002 Προμικεια λαμπτιρων  
και φωτιςτικϊν LED 10.000,00 5.000,00 15.000,00 

15.6654.0008(ΝΔΟ  

ΚΑΔ) 
προμικεια εκπαιδευτικοφ 
εξοπλιςμοφ για τισ 
ανάγκεσ των παιδικϊν 
ςτακμϊν 0,00 3500,00 3.500,00 

00.6111 Αμοιβζσ νομικϊν και 
ςυμβολαιογράφων  12.000,00 2.000,00 14.000,00 

10.6142.0002 

(ΝΔΟ ΚΑΔ) 
ΤΠΗΡΕΙΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΓΙΑ 
ΘΕΜ.ΤΜΒ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, 
ΓΕΝ.ΤΠΗΡ. & ΗΛΚΕΣΡ. 0,00 5.000,00 5.000,00 
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Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 , κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ 

ησλ58.477,33 (€296.011,52-€237.534,19). 

 

ΗΑ) χκθσλα κε ηηο αξ. πξση. 17664 /17-03-2022 θαη αξ. πξση. 25700/18-04-2022  

απνθάζεηο ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ –Σκήκα Δπηρνξεγήζεσλ Σνπηθήο Απη/ζεο 

θαηαλεκήζεθε ζηνλ Γήκν Γπηηθήο άκνπ πνζφ 168.757,20 € σο έθηαθηε 

επηρνξήγεζε πξνο θάιπςε ιεηηνπξγηθψλ  θαη ινηπψλ γεληθψλ δαπαλψλ ηνπο ε θαη ηελ 

πινπνίεζε έξγσλ θαη επελδπηηθψλ ηνπο δξαζηεξηνηήησλ.  

Παξαθαιείηε ην ψκα λα απνδερηεί ην πνζφ ησλ 168.757,20 € ηεο έθηαθηεο 

επηρνξήγεζεο θαη λα ην εγγξάςεη ζηνλ ΚΑΔ ΔΟΓΟΤ 0611 κε ηίηιν  «ΚΑΠ γηα 

θάιπςε γεληθψλ αλαγθψλ (άξζξν 25 Ν. 1828/89)». 

Σν πνζφ ησλ 168.757,20€ ζα κεηαβάιιεη ην  απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 , ην 

νπνίν ζα δηακνξθσζεί ζην πνζφ ησλ €227.234,53(€58.477,33 +€168.757,20). 

 

 

ΗΒ)Με ην ΦΔΚ 886/Γ/10-12-2021 εγθξίλεηαη ε ππ` αξ. 3/2021 απφθαζε ηνπ ΝΠΓΓ 

΄΄Γηαδεκνηηθν Ληκεληθφ Σακείν άκνπ΄΄ πεξί ΄΄ Σξνπνπνίεζεο Υεξζαίαο δψλεο 

Ληκέλα Καξινβάζνπ΄΄ ε παηδηθή ραξά ιηκέλνο θαξινβάζνπ αλήθεη ζηνλ Γήκν 

Γπηηθήο άκνπ. Ζ ελ ιφγσ παηδηθή ραξά ρξεηάδεηαη λέν εμνπιηζκφ θαη άδεηα 

ιεηηνπξγίαο φπνηε θξίλεηαη απαξαίηεηε ε αλακφξθσζε ηνπ Π/Τ νηθ. έηνπο 2022 κε 

ηελ δεκηνπξγία λένπ ΚΑΔ Δμφδνπ 15.6654.0009 κε ηίηιν ΄΄Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο Ληκέλνο Καξινβάζνπ θαη πηζηνπνίεζε΄΄ κέζσ ηνπ Απνζεκαηηθνχ 

φπσο παξνπζηάδεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα 9.   

 

Πίλαθαο 9 

Κ.Α Πεξηγξαθή 

Αξρηθφο                   

Π/Τ 2022 Αλακνξθψζεηο Γηακνξθσζέληα 

15.6654.0009 

(ΝΔΟ ΚΑΔ) 

Πξνκήζεηα 

εμνπιηζκνχ 

παηδηθήο ραξάο 

Ληκέλνο 

Καξινβάζνπ θαη 

Πηζηνπνίεζε 

0,00 30.000,00 30.000,00 

 ΜΔΣΑΒΟΛΖ 

ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ 

ΚΑ 9111  

 30.000,00  

Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 , κεηαβάιιεηαη θαη δηακνξθψλεηαη ζην πνζφ  

197.234,53 € (€227.234,53-€30.000,00). 

 

ΗΓ) Με ηελ ππ` αξ. 5074/16-05-2022 απφθαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θ 

Δπελδχζεσλ –Δηδηθε Τπεξεζία δηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο 

εληάρζεθε ε πξάμε ΄΄Βηψζηκε κηθξνθηλεηηθφηεηα κέζσ ζπζηήκαηνο θνηλφρξεζησλ 

πνδειάησλ ζε Γήκνπο ηεο Υψξαο εθηφο Γήκσλ Μεηξνπνιηηηθψλ Κέληξσλ ΄΄  κε 

θσδηθν ΟΠ 5163963 ζην Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα «Τπνδνκέο κεηαθνξψλ , 

πεξηβάιινλ θαη Αεηθφξνο Αλάπηπμε 2014-2020» 

ΔΙΑΓ.ΔΙΑΔΙΚΑΙΩΝ 

 

Μεταβολι αποκεματικοφ 

ΚΑ 9111 

 

237.534,19 
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Ζ πξάμε πεξηιακβάλεη 2 ππνέξγα γηα ηνλ Γήκν καο θαη ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην 

Σακείν πλνρήο . 

Σν πξψην ππνέξγν πεξηιακβάλεη ην παξαδνηέν  π.ρ πξνκήζεηα , εγθαηάζηαζε , 

παξακεηξνπνίεζε θαη ιεηηνπξγία ελφο νινθιεξσκέλνπ ζπζηήκαηνο κίζζσζεο 

ειεθηξηθψλ πνδειάησλ γηα ην Γήκν. 

Σν δεχηεξν ππνέξγν πεξηιακβάλεη ην παξαδνηέν Π δ: Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ 

παξαθνινχζεζεο πξνο ηνπο ζπκκεηέρνληεο ΟΣΑ. 

Με ηελ παξνχζα απφθαζε ν Γήκνο ρξεκαηνδνηείηαη κε ην πνζφ ησλ 256.000,00€. 

 

Καιείηαη ην ψκα λα απνδερηεί θαη λα εγγξάςεη ην πνζφ ησλ 256.000,00€ ζηνλ Π/Τ 

νηθ. έηνπο  2022 ζηνλ ΝΔΟ ΚΑΔ ΔΟΓΟΤ 1329.0011 κε ηίηιν «Βηψζηκε 

κηθξνθηλεηηθφηεηα κέζσ ζπζηήκαηνο θνηλφρξεζησλ πνδειάησλ ζηνλ Γήκν Γπηηθήο 

άκνπ κε θσδηθφ ΟΠ  5163963  ΔΠΑ» θαη αληίζηνηρα ΝΔΟΤ ΚΑΔ ΔΞΟΓΟΤ 

60.7341.0001 κε ηίηιν «Βηψζηκε κηθξνθηλεηηθφηεηα κέζσ ζπζηήκαηνο θνηλφρξεζησλ 

πνδειάησλ ζηνλ Γήκν Γπηηθήο άκνπ κε θσδηθφ ΟΠ  5163963  ΔΠΑ» πνζνχ 

248.000,00€ θαη  ΚΑΔ ΔΞΟΓΟΤ 60.7341.0002 κε ηίηιν΄΄Τπεξεζίεο ζπκβνχινπ 

πξνγξάκκαηνο Βηψζηκε κηθξνθηλεηηθφηεηα ΔΠΑ΄΄ πνζνχ 8000,00€. 
Σν απνζεκαηηθφ θεθάιαην ΚΑ 9111 ,δελ κεηαβάιιεηαη θαη παξακέλεη ζην πνζφ ησλ 

197.234,53€.  

 
 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ε νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Γήκνπ αθνύ έιαβε ππόςε 
ηεο  

 ηελ παξ 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07 
 ην άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') 
 ην εγγ. ΥΠ.ΔΣ. 28376/18.07.2012 
 παξ 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013 
 ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο Σάκνπ έηνπο 2022, ν νπνίνο 

ςεθίζηεθε κε ηελ αξηζ. 139/ 29-12-2021 Απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ 
Σπκβνπιίνπ θαη επηθπξώζεθε ε λνκηκόηεηά ηνπ κε ηελ 2783/21-01-2022 
απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηγαίνπ 

 
εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή 

 
Τελ  αλακόξθσζε ηνπ Π/Υ 2022 θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνύ 
πξνγξάκκαηνο, πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζύκθσλα κε ηηο αλσηέξσ πεξηπηώζεηο 
θαζώο θαη ηνπο Πίλαθεο, ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο. 
 
                                                                               
Καιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
                          

Αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε αλάκεζα ζηα κέιε ηεο επηηξνπήο. 

πλερίδνληαο ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θάιεζε ην ζψκα λα 

απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ έιαβε ππφςε: 

1.Σελ παξ.1 άξζξν 72 Ν.3852/10, φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 3 

ηνπ Ν.4623/19 θαη αληηθαηαζηάζεθε εθ λένπ κε ηελ παξ.1 ηνπ άξζξνπ 40 ηνπ 

Ν.4735/20. 

https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%b1%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-72-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84%cf%81%ce%bf%cf%80%ce%ae-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-3-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
https://dimosnet.gr/blog/laws/%ce%ac%cf%81%ce%b8%cf%81%ce%bf-40-%ce%b1%cf%81%ce%bc%ce%bf%ce%b4%ce%b9%cf%8c%cf%84%ce%b7%cf%84%ce%b5%cf%82-%ce%bf%ce%b9%ce%ba%ce%bf%ce%bd%ce%bf%ce%bc%ce%b9%ce%ba%ce%ae%cf%82-%ce%b5%cf%80%ce%b9%cf%84/
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2.Σελ παξαπάλσ εηζήγεζε  

3.Σελ δηαινγηθή ζπδήηεζε 

 

                                                                                                                                                                                                  

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

1.Δγθξίλεη ηελ απνδνρή ησλ πνζψλ θαη ηελ αλακφξθσζε ηνπ Π/Τ 2022, ηελ 

ηξνπνπνίεζε ηνπ ηερληθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο δξάζεο ζχκθσλα κε 

ηηο πεξηπηψζεηο Α], B], Γ], Γ], Δ], Σ], Ε], Ζ], Θ], Η], ΗΑ], ΗΒ] & ΗΓ]  θαη ηνπο πίλαθεο 

1,2,3,4,5,6,7,8 & 9  ηεο παξνχζαο εηζήγεζεο. 

 

2.Δηζεγείηαη ην ζέκα ζην Γεκνηηθφ πκβνχιην. 

 

                      Ζ απφθαζε απηή  πήξε αχμνληα αξηζκφ    81 /16-05-2022. 

 

Αθνινχζεζαλ παξεκβάζεηο ησλ επηθεθαιήο ησλ παξαηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ θαη ησλ δεκνηηθψλ ζπκβνχισλ (ιεπηνκέξεηεο ζηα απνκαγλεηνθσλεκέλα 

πξαθηηθά). 

Μεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν Πξφεδξνο θάιεζε ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

 

 

Σν πκβνχιην κεηά ηελ αλσηέξσ εηζήγεζε,  θαη έρνληαο ππφςε ηνπ: 

1. Σελ εηζήγεζε ηεο Οηθνλνκηθήο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ. 

2. Σελ ππ΄ αξηζ. 81/2022 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο 

άκνπ. 

3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ  65  ηνπ Ν. 3852/2010 φπσο αληηθαηαζηάζεθαλ απφ ην 

άξζξν 72  ηνπ Ν. 4555/2018. 

4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξν 10, παξ.1 ηνπ ΦΔΚ 55/Α΄/11-03-2020 Πξάμε 

Ννκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ 

5. Σηο ππ΄ αξηζ. 18318/13-03-2020 θαη 33282/29-05-2020 εγθπθιίνπο ηνπ ΤΠ.Δ. 

Καη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε, Ομόθωνα 

 

 

ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ  

 

Σελ αλακφξθσζε 1
ε
 Σαθηνπνηεηηθή ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ Γπηηθήο άκνπ 

έηνπο 2022 ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ Σερληθνχ Πξνγξάκκαηνο θαη ηνπ Πξνγξάκκαηνο 

Γξάζεο, ζχκθσλα κε ηηο πεξηπηψζεηο Α], B], Γ], Γ], Δ], Σ], Ε], Ζ], Θ], Η], ΗΑ], ΗΒ] 

& ΗΓ]  θαη ηνπο πίλαθεο 1,2,3,4,5,6,7,8 & 9  πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ππ΄ αξηζ. 81/2022 

απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ (αλαπφζπαζην κέξνο ηεο 

παξνχζαο). 
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Ύζηεξα απφ ηα παξαπάλσ θαη αθνχ ζπδεηήζεθαλ θαη ηα επφκελα ζέκαηα ηεο 

εκεξήζηαο δηάηαμεο ιχζεθε ε ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνχ ζπκβνπιίνπ ζηηο  22:37΄ . 

 

  Ζ   απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ  42/25-05-2022 θαη ππνγξάθεηαη σο 

έπεηαη.          

           Ο    ΠΡΟΕΔΡΟ                                                               ΣΑ  ΜΕΛΗ 
    ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ                                                               Σ.Τ      
 

        

 

 

 

 

 

          

                                                                    Καρλόβαζι   25  Μαϊοσ  2022 

                                   Ακριβές απόζπαζμα  

 

 

                                                                               Ο   Πρόεδρος  ηοσ Δ.. 

         ΔΗΜΗΣΡΘΟ ΚΤΠΡΑΘΟΤ 
                                                                          

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                         
 

 

 

 

ΑΔΑ: 66Σ646ΜΦΟ8-Κ93


		2022-06-17T11:10:36+0300
	Athens




