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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
      ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 18/2019 
    ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 203/2019   

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
7η  αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2019  - Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο. 

     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  3 Δεκεμβρίου  2019  ημέρα  Τρίτη  και ώρα  9.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.   24453/29-11-2019 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα εννέα (9) μέλη συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων οκτώ (8) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Μούστρης Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Βιλιώτη 
Ηλία). 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
Στη συνεδρίαση παρέστησαν  επίσης η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Οικονομικής Υπηρεσίας κ. Καπετσώνη Βασιλική, 

ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης Τεχνικής Υπηρεσίας κ. Χριστίδης Αναστάσιος και η Προϊσταμένη Τμήματος Προμηθειών  
του Δήμου κ. Μυλωνά Αναστασία. 

 
 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 1ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 

έθεσε υπόψη των μελών την από 29-11-2019 εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου που υπογράφεται από 
την Αντιδήμαρχο κ. Μητροπούλου Γεωργία και έχει ως εξής: 

 
ΘΕΜΑ :  7Η    ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ – ΕΞΟΔΩΝ  ΕΤΟΥΣ 2019.     
                                                

 Έχοντας υπόψη:  
 Έχοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών, του Δήμου Πεντέλης για την εύρυθμη λειτουργία τους, ζητούμε την  

ενίσχυση  των παρακάτω  Κ.Α. εσόδων –εξόδων  προϋπολογισμού 2019,  από το αποθεματικό μας  2019 Δήμου 
Πεντέλης 
 Την υπ’ αριθ. οικ. 38347 25-7-2018 ΚΥΑ (Φ.Ε.Κ. 3086/Β/27-7-2018) Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών- 

Οικονομικών για παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων οικονομικού έτους 2019.  
 Την υπ’ αριθ.361/2018 (ΑΔΑ:6Λ22ΩΞ3-ΒΘΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2019. 
 Την υπ’ αριθμ. 674/19-10-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου  Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου 

του  προϋπολογισμού έτους 2019. 
  Την υπ’ αριθμ. 2/55663/ΔΠΓΚ/16-7-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.  
 Την Επικύρωση προϋπολογισμού 2019 αρ. πρ. 106218/33853 15-01-2019.  
 Τα έσοδα-έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου 

Πεντέλης με 25-09-2019. 
 Τoν υπ’ αριθ. δελτίο 124761/15-1-2019 και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α 

του Δεκεμβρίου  έτους 2018. 
 Τoν υπ’ αριθ. δελτίο 126535/21-1-2019 και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α 

επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2019. 
 Το 3742/Β/10-10-2019 ΦΕΚ Κατάργησης Ν.Π.Δ.Δ. 
 Την  αύξηση του κάτωθι  Κ.Α. προϋπολογισμού εσόδων: 
     α) 0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες. 
     β) 03 Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώματα. 
     γ) 04 Έσοδα από λοιπά τέλη και δικαιώματα και παροχή υπηρεσιών. 
     δ) 0511.001 Φόρος ηλεκτροδ. χώρων (Δ.Κ. Μελισσίων Πεν, Ν.Πεν.). 

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1.  Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος 

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος  

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος  

6. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης   

7. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος  

8. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

9. Μούστρης Παναγιώτης, Αναπληρωματικό Μέλος  
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     ε) 1322.003 Εργασίες εναρμ. Εφαρ,. ΠΔ99/2017 Α΄ΒΡΕΦ. ΣΤΑΘΜΟ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ. 
     στ)1512 Πρόστιμα ΚΟΚ του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ170/67 (άρθρο 31 Ν. 2130/93). 
     ζ )1699.004 Έσοδα από λοιπές δημοσιεύσεις από αναδόχους έργων. 
     η) 21 Έσοδα ΠΟΕ τακτικά. 
     θ) 5111.002 Χρηματικά υπόλοιπα προερχόμενα από ΟΚΠΑ. 
    ια) 5111.003 Χρηματικά υπόλοιπα προερχόμενα από ΟΠΑΘ. 
 
 Τις ενισχύσεις  Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων για  υπηρεσ. Συμβ. Δημιουργίας δικτ. Σηματοδότησης πεζοπ. 

Διαδ. Ποδηλάτου, Υπηρ. συμβ. για Περιβαλλοντ. ζητήματα, συνδρομές ηλεκτρονικών μέσων συνδ. Υπ. CY-EL,  
δικαστικά έξοδα και εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξων., τόκοι δανείου από τράπεζα ALPHA 
BANK 474120,έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείου, έκτακτη Επιχ/ση στην Β/θμια Σχολική Επιτροπή, εισφορά υπερ 
συνδέσμου 21-ΟΤΑ Β-Α ΑΘΗΝΑΣ 0,2% ,τακτικές αποδοχές, εργοδοτικές εισφορές, προγραμματική σύμβαση με ΟΑΣ 
για την μίσθωση λεωφορείου Δημ. Συγκοινωνίας, δαπάνες καθαριότητας κτιρίων, δαπάνες για αντιγκράφιτι, λοιπές 
παροχές σε είδος γάλα εργαζομένων, δαπάνες για τεχνικό ήχου, δαπάνες για γυμναστή -ναυαγοσώστη, προμήθεια 
ειδών παντοπωλείου, προμήθεια ειδών κρεοπωλείου, προμήθεια ειδών αρτοποιείου, προμήθεια ειδών 
οπωροπωλείου, Προμήθεια καυσίμων για θέρμανση και φωτισμό, προμήθεια κατασκευαστικών υλικών, δαπάνες για 
υπηρ. Παροχ. Συμβ. Τεχν. Υπηρ. Για κατ. Έργο αποχέτευσης ακάθαρτων στη ΔΚ. Πεντέλης, παροχή συμβ. & 
υποστηρ. Υπηρεσίων για την επικαιροπ. της μελέτης για κατασκευή ποδηλατόδρομου ,παροχή  συμβ. για απογραφή 
εκπομπών αναφοράς & την σύνταξη σχεδίου δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα, εργασίες εναρμ. Εφαρ. 
ΠΔ99/2017 Α΄ Βρεφονηπιακού Σταθμού Μελισσίων, έλεγχ. Νομιμ. Κτιρίων ηλεκ. Εγκατ. Ν4495/17 προσεισ. 
Ελεγ.,υπηρεσίες καλλιτεχνικής διεύθυνσης φιλαρμονικής, παροχή συμβούλου για σύνταξη ΣΒΑΑ για Δ.Κ. Μελισσίων 
& Δ.Κ. Πεντέλης & Δ.Κ. Νέας Πεντέλης, Υπηρεσίες προαγωγής της Υγείας.  
  Την μείωση Κ.Α. προϋπολογισμού εξόδων  σε τακτικές αποδοχές προσωπικού, σε αντιπλημμυρικά έργα στο 

Δήμο Πεντέλης, κατασκ. Εξωτερικών συνδέσεων ακαθ. Με δικ. Αποχ. Έτους 2018, σε συντήρηση αύλειων χώρων 
σχολείων 25/18 ΤΥ ΣΥΜΦ., σε δια πλάτυνση οδού Αλεξανδρουπόλεως ανακ. Ευκλ. 38/1.  

 Σας  επισυνάπτουμε  συνημμένο πίνακα με τις αλλαγές των Κ.Α. προϋπολογισμού 2019  οι οποίες θα  
επηρεάσουν το  αποθεματικό μας ως ακολούθως : 

Έπειτα από την παραπάνω αναμόρφωση το αποθεματικό μας (έως 5% των τακτικών εσόδων μας ) Κ.Α -9111  
διαμορφώνεται στο ποσό 112.206,18 € από 62.378,83  ΑΠ. Δ.Σ. 204/2019. 

   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ :                                                      ΑΡΧΙΚΟ                  62.378,83   
 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 

                           ΕΣΟΔΑ (+) :         218.669,89 

                           ΕΣΟΔΑ (-) :           -95.182,91 

                           ΕΞΟΔΑ (+) :         673.648,79 

                           ΕΞΟΔΑ (-):         - 599.989,16       

                                                                                  ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ   (+/-) : 49.827,35 

                                                                                           ΤΕΛΙΚΟ  
                     ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ :      112.206,18 
 
Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση και τοποθετήσεις. 
 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού της μειοψηφίας «Δημοτική Συμμαχία» κ. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης ανέφερε 

ότι η εισήγηση  στάλθηκε ώρες πριν την συνεδρίαση και ότι ως παράταξη δεν πρόλαβαν να την μελετήσουν, ότι  ο 
ίδιος δεν είναι εξουσιοδοτημένος να ψηφίζει οτιδήποτε γιατί απολογείται και συνεργάζεται με τους συνεργάτες του και 
πρόσθεσε ότι ο συνδυασμός του δεν ψηφίζει το θέμα  λόγω διαδικασίας.  

 
Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πεντέλη 2020» κ. Παλαιοδήμος Άγγελος πρότεινε ο κωδικός 00.6711.004 

«Έκτακτη επιχορήγηση στην Β΄θμια Σχολική Επιτροπή» από 20.000,00€ να αυξηθεί σε  40.000,00€, και επιπλέον 
στον Κ.Α. 00.6711.003 «Έκτακτη επιχορήγηση στην Α΄θμια Σχολική Επιτροπή» να μπουν 20.000,00€, διότι όπως 
ανέφερε, αυτή τη στιγμή τρέχουν πάρα πολλά πράγματα στις σχολικές επιτροπές και οι κωδικοί των έκτακτων 
επιχορηγήσεων και των δύο σχολικών επιτροπών έχουν σχεδόν εξαντληθεί. Επιπλέον πρότεινε ο κωδικός 
15.6117.009 «Δαπάνες για τεχνικό ήχου» από 10.000,00€ να αυξηθεί σε 18.000,00€ προκειμένου να γίνει σύμβαση 
με κάποια εταιρεία έτσι ώστε να προσφέρει υπηρεσίες τεχνικών ήχου και να ξεκινήσει άμεσα, διότι ένα κομμάτι είναι 
στον αέρα σε σχέση με το Πολιτιστικό, και φυσικά  αυτό είναι πολύ εύκολο γιατί το αποθεματικό είναι της τάξης των 
112.000,00€ Τέλος πρότεινε  ο κωδικός 10-6274.003 «Δαπάνες για αντιγκράφιτι» να μειωθεί σε 3.000,00€ και ο 
κωδικός 15-6117.010 «Δαπάνες για γυμναστή – ναυαγοσώστη» επίσης να μειωθεί σε 3.000,00€ επειδή οι 
συγκεκριμένες συμβάσεις  θα τρέξουν το 2019-2020.  

   
Η Δήμαρχος απάντησε ότι ως προς την αύξηση του Κ.Α. 15.6117.009 «Δαπάνες για τεχνικό ήχου» η πρόταση είναι 

να μπει ένα ποσό στο 2019 ώστε όντως να ξεκινήσει η διαδικασία, και για το 2020 έχει ήδη προβλεφθεί στον 
προϋπολογισμό το σχετικό ποσό, η σύμβαση λοιπόν θα είναι μια συνεχιζόμενη σύμβαση και δεν απαιτείται αυτή τη  
στιγμή να καλυφθεί το σύνολο του ποσού. Σε ότι αφορά τις σχολικές επιτροπές, ανέφερε ότι δεν υπάρχει αίτημα για 
έκτακτη επιχορήγηση της Α΄θμιας Σχολικής Επιτροπής επί του παρόντος και ότι έχει αποθεματικό 25.000,00€. Για την 
Β΄θμια, που επίσης υπάρχει αυτό το αίτημα για τους υπολογιστές, ανέφερε ότι υπάρχει μια δυνατότητα χορηγίας 
υπολογιστών, άρα το κομμάτι των υπολογιστών καλύπτεται.  
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 Επίσης η Δήμαρχος πρότεινε την τροποποίηση του ποσού του Κ.Α. 10-6274.003 «Δαπάνες για 

αντιγκράφιτι» από 15.000,00€ σε 3.000,00€ και η πρότασή της έγινε αποδεκτή από την πλειοψηφία της 
Οικονομικής Επιτροπής. 

 
Στη συνέχεια ακολούθησε ψηφοφορία κατά την οποία ο επικεφαλής  του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. 

Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης,  ο σύμβουλος του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Μούστρης Παναγιώτης και 
ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης,  ψήφισαν κατά της εισήγησης 
στο σύνολό της. 

Ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πεντέλη 2020» κ. Παλαιοδήμος Άγγελος καθώς και ο σύμβουλος του 
συνδυασμού «Πεντέλη 2020» κ. Κρανιώτης Παναγιώτης ψήφισαν κατά  ως προς τα ποσά των κωδικών  00.6711.004, 
10.6274.003, 15-6117.009, 15-6117.010, σύμφωνα με τις παρατηρήσεις του κ. Παλαιοδήμου. 

 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 

στα επίσημα μαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης   και αφού  έλαβε υπόψη της: 
 Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114). 
 Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 
 Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι» (ΦΕΚ Α΄ 133). 
 Την υπ’ αριθ. οικ. 38347 25-7-2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ Β΄ 3086).  
 Την υπ’ αριθ.  361/2018 (ΑΔΑ: 6Λ22ΩΞ3-ΒΘΜ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισμός του έτους 2019. 
 Την υπ’ αριθ. 674/19-10-2018 γνώμη του Παρατηρητηρίου Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου 

του  προϋπολογισμού έτους 2019. 
 Την υπ’ αριθ.  2/55663/ΔΠΓΚ/16-7-2018 έγγραφο του Γενικού Λογιστηρίου.  
 Την επικύρωση του προϋπολογισμού έτους 2019 (αριθ. πρωτ. 106218/33853 15-01-2019). 
 Τα έσοδα - έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου 

Πεντέλης με 25-9-2019. 
 Τo υπ’ αριθ. 124761/15-1-2019 δελτίο και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. του 

Δεκεμβρίου  έτους 2018. 
 Τo υπ’ αριθ. δελτίο 126535/21-1-2019 και  Kωδ.e-portal  ΓΛΚ Ε84610 καταχώρισης στη βάση της Ε.Ε.Τ.Α.Α. 

επικύρωσης του προϋπολογισμού έτους 2019. 
 Το ΦΕΚ 3742 Β΄/10-10-2019 περί κατάργησης των Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου. 

Μετά από ψηφοφορία κατά την οποία ο επικεφαλής  του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. 
Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης,  ο σύμβουλος του συνδυασμού «Δημοτική Συμμαχία» κ. Μούστρης 
Παναγιώτης και ο επικεφαλής του συνδυασμού «Νέοι Άνθρωποι – Νέα Αρχή» κ. Φειδοπιάστης Αντώνης,  
ψήφισαν κατά της εισήγησης στο σύνολό της, ενώ ο επικεφαλής του συνδυασμού «Πεντέλη 2020» κ. 
Παλαιοδήμος Άγγελος και ο σύμβουλος του συνδυασμού «Πεντέλη 2020» κ. Κρανιώτης Παναγιώτης ψήφισαν 
κατά ως προς τα ποσά των κωδικών εξόδων  00.6711.004, 15-6117.009, 15-6117.010, σύμφωνα με τις 
παρατηρήσεις του κ. Παλαιοδήμου. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ  

Με ψήφους 4 υπέρ (ως προς το σύνολο της εισήγησης) - 
 3 κατά (ως προς το σύνολο της εισήγησης) - 

2 κατά (μόνο ως προς τα ποσά των κωδικών εξόδων  00.6711.004, 15-6117.009, 15-6117.010) 
 

Eισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο την 7η  Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Πεντέλης έτους 2019, με 
την αύξηση και μείωση αντίστοιχα των Κ.Α. του προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων και την διαμόρφωση του 
αποθεματικού,   όπως αυτή διαμορφώθηκε μετά  από την ψηφοφορία της Οικονομικής Επιτροπής,  και 
επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  203/2019 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
             Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Λαζή - Αναγνωστοπούλου Κων/να 
5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
6. Κρανιώτης Παναγιώτης 
7. Φειδοπιάστης Αντώνης 
8. Μούστρης Παναγιώτης 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                               Η  Δήμαρχος 

 
                            Κεχαγιά  Δήμητρα 


