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               Αναρτητέα στο διαδίκτυο 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της µε αριθµ. 17/2013 τακτικής συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
 
Αριθµ.Απόφασης: 185/2013                          Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«8η Αναµόρφωση προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013» 
  

Στα Μελίσσια και στο ∆ηµοτικό κατάστηµα, σήµερα 18 του µηνός Ιουλίου 2013 ηµέρα 
Πέµπτη και ώρα 19.00, συνήλθε σε συνέχιση της διακοπείσας 17ης τακτικής δηµόσιας 
συνεδρίασης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Πεντέλης ύστερα από τις µε αριθµό πρωτοκόλλου 
17596/4.7.2013, 18052/10.7.2013 και 18403/12.7.2013 έγγραφων προσκλήσεων της 
Προέδρου που επιδόθηκαν σε όλα τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και στον ∆ήµαρχο, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
Μετά την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος αφού αναφέρθηκε στη διακοπή της 17ης 
Συνεδρίασης την Τρίτη 9 Ιουλίου 2013 και την αναβολή αυτής, λόγω των επαναλαµβανόµενων 
απεργιακών κινητοποιήσεων, κάλεσε τον Γραµµατέα να πάρει παρουσίες για τη συνέχιση της 
συνεδρίασης, καθώς όπως ανέφερε υπάρχει διαπιστωµένη απαρτία από την έναρξη της 
Συνεδρίασης η οποία θεωρείται ότι συντρέχει για όλα τα θέµατα που περιλαµβάνονται στην 
ηµερήσια διάταξη, σύµφωνα µε παρ.6 του άρθρου 96 του Ν.3463/2006. 
∆ιαπιστώθηκε ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) µελών βρέθηκαν παρόντα είκοσι πέντε (25) 
µέλη και ονοµαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:              

1. ΜΠΟΥΣΙΟΥ-ΜΟΣΧΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ   - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
2. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ            - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ     ∆.Σ.   
3. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                                 
4. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ           - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ                     
5. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                      - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΚΑΒΟΥΡΙ∆ΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ               - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ            - ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  
8. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    - ∆ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
9. ΚΑΡΒΟΥΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 

10. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      « 
11. ΒΟΡΕΑΣ ΣΕΒΑΣΤΟΣ       « 
12. ΓΚΑΤΖΟΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                    « 
13. ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ             « 
14. ΧΕΙΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ               « 
15. ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ            « 
16. ΚΑΛΑΠΟΘΑΡΑΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ     « 
17. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ      « 
18. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ          « 
19. ΓΡΑΦΑΚΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ                  « 
20. ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ               « 
21. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΙΟΣ                 « 
22. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ∆ΗΜΟΣΘΕΝΗΣ       « 
23. ΣΑΦΛΙΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                « 
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24. ΚΑΡΑΤΖΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                          « 
25. ΛΑΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                 « 
ΑΠΟΝΤΕΣ:   Αν  και νόµιµα προσκλήθηκαν 
1. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    - ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
2. ΓΙΑΜΟΥΓΙΑΝΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ           ∆ΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ  
3. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                        « 
4. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ          « 
5. ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                         « 
6. ΦΕΙ∆ΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ               « 
7. ΛΑΖΟΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ - ΙΩΑΝΝΗΣ        «   
8. ΤΖΟΥΜΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            « 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΠΡΟΕ∆ΡΟΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ: 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ∆ΟΥΚΑ – ΛΑΣΙΘΙΩΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ 
� Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Κωστόπουλος Βασίλειος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου 

θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Γιαµουγιάννη Γραµµατική προσήλθε πριν τη συζήτηση του 9ου 

θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
� Η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Πολίτη Ελένη προσήλθε κατά τη συζήτηση του 18ου θέµατος 

της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ  
� Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Γραφάκος Εµµανουήλ αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 6ου 

θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Καρβουνάκης Γεώργιος και κος Σταυρόπουλος ∆ηµήτριος  

αποχώρησαν πριν τη συζήτηση του 18ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Σαφλιάνης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 18ου 

θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Λάζος Βασίλειος αποχώρησε πριν τη συζήτηση του 19ου 

θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης 
ΑΠΟΥΣΙΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΣΥΖΗΤΗΣΗ – ΨΗΦΙΣΗ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 
� Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κος Σιώµος Βλάσιος απουσίαζε κατά την ψήφιση του 4ου θέµατος 

της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και απείχε από τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 

� Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κος Σταυρόπουλος ∆ηµήτριος και κος Λάζος Βασίλειος απείχαν 
από τη συζήτηση του 6ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 
Στη συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο ∆ήµαρχος κος Στεργίου – Καψάλης ∆ηµήτριος 

και η δηµοτική υπάλληλος κα Φυλακτού Σοφία για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης. 
Παρών ήταν επίσης από τη ∆/νση Πολεοδοµίας – Περιβάλλοντος και Λειτουργιών Πόλης ο 

Προϊστάµενος του Τµήµατος Χωροταξίας & Πολεοδοµίας κος Μελέτης Μακρής.  
 
Η Πρόεδρος εισηγούµενη το 11ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης, έδωσε το λόγο στη 

Θεµατική  Αντιδήµαρχο κα Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία, η οποία εξέθεσε τα εξής: 
� Έχοντας υπόψη τις ανάγκες υπηρεσίας εσόδων  του ∆ήµου Πεντέλης για την εύρυθµη 
λειτουργία της , ζητούµε την  εγγραφή και ενίσχυση στους παρακάτω νέους Κ.Α εσόδων  
προϋπολογισµού  από το αποθεµατικό µας ,µε την 8Η  Αναµόρφωση του ∆ήµου Πεντέλης .  
� Την υπ.αριθ. 301/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε 
ο προϋπολογισµός του έτους 2013 
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�  Την υπ.αριθ.οικ.47490/18-12-2012 Απόφαση Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ για καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. 
� Την Επικύρωση προϋπολογισµού αρ.πρ.55520/48598 15/01/2013  
� Την υπ.αριθ. 167/2013 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� Εγκύκλιος 5 Αρ.Πρ.14065 9/4/2013 Υπουργείο Εσωτερικών  
� τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 
και στοιχεία του ∆ήµου Πεντέλης. 
• Ενίσχυση  ποσού  5.000,00€  στον  ΚΑ. προϋπολογισµού εσόδων 0341.002 ∆ικαιώµατα 
κατασκευής  αγωγού αποχέτευσης λόγω βεβαίωσης από  την ταµειακή υπηρεσία του δήµου.  
• Ενίσχυση  ποσού  2.000,00€  στον  ΚΑ. προϋπολογισµού εσόδων 1511 Προσαυξήσεις 
εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (αρθρ. 6Ν∆ 356/74 άρθρο  16Ν 2130/93)  λόγω εξόφλησης 
δόσεων από παλιούς διακανονισµούς στην ταµειακή υπηρεσία του δήµου.  
• Ενίσχυση  Κ.Α. προϋπολογισµού εσόδων του  ∆ήµου 4123.003 Φόρος  8% ελευθέρων 
επαγγελµατιών µε ποσό ενίσχυσης 40.500,00€ από το αποθεµατικό µας λόγω ληξιπροθέσµων 
υποχρεώσεων.    
• Ενίσχυση  Κ.Α. προϋπολογισµού εσόδων του  ∆ήµου 1212.003 Επιχορηγήσεις για 
µισθοδοσία (6) µαθητών ΟΑΕ∆  µε ποσό ενίσχυσης 5.880,00 € λόγω της επιχορήγησης από 
ΟΑΕ∆ ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. 
• Ενίσχυση  Κ.Α. προϋπολογισµού εσόδων του  ∆ήµου 1312 Επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν 2880/2001) µε ποσό ενίσχυσης 46.300,00€ λόγω σχετικής 
επιχορήγησης από ΥΠΕΣ   
• Μείωση Κ.Α. προϋπολογισµού εσόδων του  ∆ήµου 1214.005 Έσοδα από 
µεταφερ.Αρµοδιότητες(Κατασ.Μετ.ειδ.σχ.) λογω αρµοδιότητας της Περιφέρειας για το σχολικό 
έτος 2013 µε το ποσό των 30.394,26€ και µεταφορά στο αποθεµατικό µας.   
� Έχοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου Πεντέλης για την 
εύρυθµη λειτουργία τους, καθώς και την έρευνα αγοράς ζητούµε την δηµιουργία και   
ενίσχυση στους  παρακάτω Κ.Α  εξόδων  προϋπολογισµού από το αποθεµατικό µας µε 
την 8Η  Αναµόρφωση του ∆ήµου Πεντέλης . 
•   Ενίσχυση  ποσού 3.500,00€ στον    Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 00-6123 Έξοδα κίνησης 
τοπικών Συµβούλων κλπ . σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από την ∆/ση ∆ιοικητικού 
το  ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί από το αποθεµατικό µας.             
• Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδρ. ΦΟ∆ΣΑ  Φορ. 
∆ιαχ.ΣτΑποβ. µε το ποσό των 119.889,27€  από το αποθεµατικό µας, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
που προκύπτουν από πληρωµή Της ½ από την 2η και την3ης δόση 2013 από την εκκαθάριση 
της ∆ΕΗ  το ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας.     
• Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 10-6012.001 Αποζηµίωση υπερ.εργ.& λοιπές 
αµοιβές  πρακτικογράφων –ληξίαρχοι  µε το ποσό των 3.000,00€  , σύµφωνα µε τις ανάγκες 
των διοικητικών υπηρεσιών το  ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας.     
•  Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 10-6162.004. Λοιπά έξοδα τρίτων µε το ποσό 
των 3.000,00€, σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών για έξοδα παγίας προκαταβολής θα 
ενισχυθεί     από το αποθεµατικό µας 
•  Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 10-6662. Υλικά συντήρησης και Επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων  µε το ποσό των 3.000,00€ σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών για 
έξοδα παγίας προκαταβολής θα ενισχυθεί    από το αποθεµατικό µας 
• Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 20-6041.001. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε 
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  µε το ποσό των 30.000,00€  από το αποθεµατικό 
µας σύµφωνα µε τις ανάγκες της µισθοδοσίας νέων υπαλλήλων µε ασφαλιστικά µέτρα, το 
ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας 
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• Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 20-6054.001Εργοδοτικές εισφορές εκτ. 
Προσωπι. Ορισµ. Χρόνου ΙΚΑ    µε το ποσό των 5.000,00€  από το αποθεµατικό µας σύµφωνα 
µε τις ανάγκες της µισθοδοσίας νέων υπαλλήλων µε ασφαλιστικά µέτρα το ανωτέρω ποσό θα 
ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας 
• Ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού 20-6263.008 Συντ. & επισκευή µεταφ. Μέσων 
(αυτ/των, µοτοποδ. )2012 µε το ποσό των 2.000,00 €   σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας 
Καθαριότητας, το ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας. 
• Ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού 20-6634.002 Προµήθεια αναλωσίµων 
πλυντηρίου κάδων  µε το ποσό των 5.000,00 € σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών για 
έξοδα παγίας προκαταβολής το οποίο  θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας. 
• Ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού 20-6641.006 Προµήθεια λιπαντικών για 
αυτοκίνητα και λοιπά υλ.2012  µε το ποσό των 3.000,00 €   από το αποθεµατικό µας σύµφωνα 
µε τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας. 
• Ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού 80-8223.003  Απόδοση φόρου 8% µε το ποσό 
των 40.500,00 € σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από την εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων. 
• Μειώσεις   στους κάτωθι  Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού λόγω κατακύρωσης των 
διαγωνισµών τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών . Το σύνολο των 
µειώσεων  στους  αντίστοιχους Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισµού  συνολικού ποσού 101.500,00   
€ που   αναφέρονται στον κατωτέρω  πίνακα  θα ενισχύσουν   το αποθεµατικό µας . 

15-6413.002 
Μεταφορές πρόσωπων/µαθητών ειδ.σχολειων 2012-

2013 
-70.000,00 

20-6061.004 Προµήθεια  γάλακτος έτους 2012 -18.000,00    

25-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλ. Αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ  -8.500,00    

30-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού στο ΤΣΜΕ∆Ε -4.000,00 

30-6051.006 
Εργοδοτικές εισφορές µονίµου νεοπροσλαµβανόµενου 

προσωπικού  
-1.000,00    

                                                                        

  Έπειτα από την παραπάνω αναµόρφωση το αποθεµατικό µας (έως 5% των τακτικών εσόδων 
µας ) Κ.Α -9111  διαµορφώνεται στο ποσό 63.793,23  από 110.896,76 €  Α.Π. ∆.Σ. 167/2013  

 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :                   ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                               110.896,76  
              ΕΣΟ∆Α (+) :                                            99.680,00 
      ΕΣΟ∆Α (-) :                                          - 30.394,26      
                ΕΞΟ∆Α (+) :                                          217.889,27    
                                                                ΕΞΟ∆Α (-) :                                    -  101.500,00             

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) :                     - 47.103,53                                                          
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :                               63.793,23 
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Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 Αφού άκουσε της εισήγηση της κας Αντιδηµάρχου. 
Έλαβε υπόψη του: 
 Τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α΄/8-6-2006) και 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010).  
 Την υπ.αριθ. 301/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισµός του έτους 2013 
 Την υπ.αριθ.οικ.47490/18-12-2012 Απόφαση Υπουργών ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

για καθορισµό του τύπου του προϋπολογισµού των δήµων και κοινοτήτων. 
 Την Επικύρωση προϋπολογισµού αρ.πρ.55520/48598 15/01/2013  
 Την υπ.αριθ. 167/2013 απόφαση  ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
 Την ΚΥΑ Αρ.Πρ.7261 22/2/2013 
 Την Εγκύκλιο 5 Αρ.Πρ.14065 9/4/2013 Υπουργείο Εσωτερικών  
 Τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και 

στοιχεία του ∆ήµου Πεντέλης. 
 

Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των µελών που περιέχονται αναλυτικά 
στα επίσηµα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
∆ιαφώνησαν και ψήφισαν: 
ΚΑΤΑ: Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι του Συνδυασµού «Πεντέλη στο Ύψος της» κος Σταυρόπουλος 
∆ηµήτριος και  κος Σιώµος Βλάσιος και  ο Επικεφαλής του Συνδυασµού «Λαϊκή Συσπείρωση 
Πεντέλης» κος Καρατζής Αναστάσιος 

 
Με ψήφους είκοσι τρεις (23) ΥΠΕΡ – τρεις (3) ΚΑΤΑ   

Αποφασίζει Κατά Πλειοψηφία 

Μειοψηφούντων των ∆ηµοτικών Συµβούλων κου Σταυρόπουλου ∆ηµητρίου, κου Σιώµου 
Βλάσιου και κου Καρατζή Αναστασίου. 

Εγκρίνει την 8η  Αναµόρφωση του  προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2013, όπως: 
� Α. Με την  εγγραφή και ενίσχυση των παρακάτω νέων Κ.Α εσόδων  
προϋπολογισµού  από το αποθεµατικό:  

• Ενίσχυση  ποσού  5.000,00€  στον  ΚΑ. προϋπολογισµού εσόδων 0341.002 
∆ικαιώµατα κατασκευής  αγωγού αποχέτευσης λόγω βεβαίωσης από  την ταµειακή υπηρεσία 
του δήµου.  

• Ενίσχυση  ποσού  2.000,00€  στον  ΚΑ. προϋπολογισµού εσόδων 1511 
Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (αρθρ. 6Ν∆ 356/74 άρθρο  16Ν 2130/93)  λόγω 
εξόφλησης δόσεων από παλιούς διακανονισµούς στην ταµειακή υπηρεσία του δήµου.  

• Ενίσχυση  Κ.Α. προϋπολογισµού εσόδων του  ∆ήµου 4123.003 Φόρος  8% 
ελευθέρων επαγγελµατιών µε ποσό ενίσχυσης 40.500,00€ από το αποθεµατικό µας λόγω 
ληξιπροθέσµων υποχρεώσεων.    

• Ενίσχυση  Κ.Α. προϋπολογισµού εσόδων του  ∆ήµου 1212.003 Επιχορηγήσεις για 
µισθοδοσία (6) µαθητών ΟΑΕ∆  µε ποσό ενίσχυσης 5.880,00 € λόγω της επιχορήγησης από 
ΟΑΕ∆ ΕΠΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ. 

• Ενίσχυση  Κ.Α. προϋπολογισµού εσόδων του  ∆ήµου 1312 Επισκευή και 
συντήρηση σχολικών κτιρίων (άρθρο 13Ν 2880/2001) µε ποσό ενίσχυσης 46.300,00€ λόγω 
σχετικής επιχορήγησης από ΥΠΕΣ   

• Μείωση Κ.Α. προϋπολογισµού εσόδων του  ∆ήµου 1214.005 Έσοδα από 
µεταφερ.Αρµοδιότητες(Κατασ.Μετ.ειδ.σχ.) λογω αρµοδιότητας της Περιφέρειας για το σχολικό 
έτος 2013 µε το ποσό των 30.394,26€ και µεταφορά στο αποθεµατικό µας.   
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� Β. Με τη δηµιουργία και   ενίσχυση των παρακάτω Κ.Α  εξόδων  προϋπολογισµού 
από το αποθεµατικό. 
•   Ενίσχυση  ποσού 3.500,00€ στον    Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 00-6123 Έξοδα κίνησης 
τοπικών Συµβούλων κλπ . σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από την ∆/ση ∆ιοικητικού 
το  ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί από το αποθεµατικό µας.             
• Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 00-6721.001 Εισφορά υπέρ συνδρ. ΦΟ∆ΣΑ  Φορ. 
∆ιαχ.ΣτΑποβ. µε το ποσό των 119.889,27€  από το αποθεµατικό µας, σύµφωνα µε τις ανάγκες 
που προκύπτουν από πληρωµή Της ½ από την 2η και την3ης δόση 2013 από την εκκαθάριση 
της ∆ΕΗ  το ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας.     
• Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 10-6012.001 Αποζηµίωση υπερ.εργ.& λοιπές 
αµοιβές  πρακτικογράφων –ληξίαρχοι  µε το ποσό των 3.000,00€  , σύµφωνα µε τις ανάγκες 
των διοικητικών υπηρεσιών το  ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας.     
•  Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 10-6162.004. Λοιπά έξοδα τρίτων µε το ποσό 
των 3.000,00€, σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών για έξοδα παγίας προκαταβολής θα 
ενισχυθεί     από το αποθεµατικό µας 
•  Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 10-6662. Υλικά συντήρησης και Επισκευής 
λοιπών εγκαταστάσεων  µε το ποσό των 3.000,00€ σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών για 
έξοδα παγίας προκαταβολής θα ενισχυθεί    από το αποθεµατικό µας 
• Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 20-6041.001. Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε 
σύµβαση ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου  µε το ποσό των 30.000,00€  από το αποθεµατικό 
µας σύµφωνα µε τις ανάγκες της µισθοδοσίας νέων υπαλλήλων µε ασφαλιστικά µέτρα, το 
ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας 
• Ενίσχυση   Κ.Α εξόδων προϋπολογισµού 20-6054.001Εργοδοτικές εισφορές εκτ. 
Προσωπι. Ορισµ. Χρόνου ΙΚΑ    µε το ποσό των 5.000,00€  από το αποθεµατικό µας σύµφωνα 
µε τις ανάγκες της µισθοδοσίας νέων υπαλλήλων µε ασφαλιστικά µέτρα το ανωτέρω ποσό θα 
ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας 
• Ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού 20-6263.008 Συντ. & επισκευή µεταφ. Μέσων 
(αυτ/των, µοτοποδ. )2012 µε το ποσό των 2.000,00 €   σύµφωνα µε τις ανάγκες της υπηρεσίας 
Καθαριότητας, το ανωτέρω ποσό θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας. 
• Ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού 20-6634.002 Προµήθεια αναλωσίµων 
πλυντηρίου κάδων  µε το ποσό των 5.000,00 € σύµφωνα µε τις ανάγκες των υπηρεσιών για 
έξοδα παγίας προκαταβολής το οποίο  θα ενισχυθεί   από το αποθεµατικό µας. 
• Ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού 20-6641.006 Προµήθεια λιπαντικών για 
αυτοκίνητα και λοιπά υλ.2012  µε το ποσό των 3.000,00 €   από το αποθεµατικό µας σύµφωνα 
µε τις ανάγκες της υπηρεσίας Καθαριότητας. 
• Ενίσχυση Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού 80-8223.003  Απόδοση φόρου 8% µε το ποσό 
των 40.500,00 € σύµφωνα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από την εξόφληση ληξιπρόθεσµων 
υποχρεώσεων. 
• Μειώσεις   στους κάτωθι  Κ.Α. εξόδων προϋπολογισµού λόγω κατακύρωσης των 
διαγωνισµών τους και σύµφωνα µε τις ανάγκες των ∆ιοικητικών Υπηρεσιών . Το σύνολο των 
µειώσεων  στους  αντίστοιχους Κ.Α.  εξόδων προϋπολογισµού  συνολικού ποσού 101.500,00   
€ που   αναφέρονται στον κατωτέρω  πίνακα  θα ενισχύσουν   το αποθεµατικό µας . 

15-6413.002 
Μεταφορές πρόσωπων/µαθητών ειδ.σχολειων 2012-

2013 
-70.000,00 

20-6061.004 Προµήθεια  γάλακτος έτους 2012 -18.000,00    
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25-6052.001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλ. Αορίστου χρόνου στο ΙΚΑ  -8.500,00    

30-6051.003 Εργοδοτικές εισφορές  προσωπικού στο ΤΣΜΕ∆Ε -4.000,00 

30-6051.006 
Εργοδοτικές εισφορές µονίµου νεοπροσλαµβανόµενου 

προσωπικού  
-1.000,00    

  Έπειτα από την παραπάνω αναµόρφωση το αποθεµατικό µας (έως 5% των τακτικών εσόδων 
µας ) Κ.Α -9111  διαµορφώνεται στο ποσό 63.793,23  από 110.896,76 €  Α.Π. ∆.Σ. 167/2013 
και την ορθή επανάληψη αυτής Α.∆.Σ. 184/2013 

ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :                   ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:                               110.896,76  
              ΕΣΟ∆Α (+) :                                            99.680,00 
      ΕΣΟ∆Α (-) :                                          - 30.394,26      
                ΕΞΟ∆Α (+) :                                          217.889,27    
                                                                ΕΞΟ∆Α (-) :                                    -  101.500,00             

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+/-) :                     - 47.103,53                                              
ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :                               63.793,23 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 185/2013 
Γι’αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
                Η Πρόεδρος                   ΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Τόλιος Νικόλαος 
2. Μούστρης Παναγιώτης 

Μπουσίου-Μοσχοπούλου Ευαγγελία    3. Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία  
    4. Μπούρας Βασίλειος 
    5. Καβουρίδης Αντώνιος 
    6. Κοντουλάκος Ελευθέριος 
    7. Αποστολάκος ∆ηµήτριος 
    8. Καρβουνάκης Γεώργιος 
    9. Τσουχνικάς Ηλίας 
   10. Βορέας Σεβαστός 
    Ακριβές Απόσπασµα   11. Γκατζόλης Παναγιώτης     
   12. Χριστοφιλοπούλου Αικατερίνη 
           Ο ∆ήµαρχος     13. Χειλάς Γεώργιος 
     14. Αποστολόπουλος Θεόδωρος 
     15. Γιαµουγιάννη Γραµµατική 
     16. Καλαποθαράκος Χρήστος  
     17. Μωραΐτης Κων/νος 
     18. Ζώης Ιωάννης 
Στεργίου-Καψάλης ∆ηµήτριος      19. Σταυρόπουλος ∆ηµήτριος 
   20. Σιώµος Βλάσιος 
   21. Παπακωνσταντίνου ∆ηµοσθένης 
 22. Κωστόπουλος Βασίλειος 
 23. Σαφλιάνης Ιωάννης 
 24. Καρατζής Αναστάσιος  
 25. Λάζος Βασίλειος 
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