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                                                                      ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                      Αγία Παξαζθεπή 30/10/2014  
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                         Αξ. Πξση.:41184 
ΔΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ                                         
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΗ                              
& ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 
ΣΜΗΜΑ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  
Πληποθοπίερ: Δ. Γιαμηζίδος 
ΣΗΛΕΦΩΝΟ: 213-2004-616   
                                                                                  ΑΠΟΠΑΜΑ 

                                                               Από ηα πξαθηηθά ηεο 29 / 2014 πλεδξίαζεο  
Αξηζκ. Απνθ. 388 / 2014   

 
     ΠΔΡΗΛΖΦΖ 
 

Έγθξηζε ηεο 12εο Αλακόξθσζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2014.  

 
ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 27-10-2014 

εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 7.30 ζπλήιζε ζε Έθηαθηε Καηεπείγνπζα πλεδξίαζε ην 
Γεκνηηθό πκβνύιην Αγίαο Παξαζθεπήο ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 
40688/24-10-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε ηoπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ 
πκβνπιίνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλαλ από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/2010 (ΦΔΚ Α΄/87/7-6-10). Αθνύ 
δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ -33- κειώλ 
βξέζεθαλ παξόληα ηα -- αξρίδεη ε ζπλεδξίαζε. Κιεζείο λόκηκα παξίζηαηαη θαη ν θ. 
Γήκαξρνο.  

 
 

  ΠΑΡΟΝΣΔ         ΑΠΟΝΣΔ      
1. Βιάρνο Γεξάζηκνο - Πξόεδξνο Γ. 

2. Φσηεηλνύ Εσή. 

3. Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο 

4. ηδέξεο Ησάλλεο 

5. Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ 

6. Γθηόθα Σεξςηρόξε 

7. Γθόλεο Παλαγηώηεο 

8. ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή 

9. Ρεκπνύηζηθα Μαξία 

10. Κνληνπνύινπ Μαξία 

11. Λνγνζέηεο Ησάλλεο 

12. Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα 

13. Γηώηζαο ππξίδσλ 

14. Φύιια ηπιηαλή 

15. Κνιώληα Υξύζα 

16. Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο 

17. Ζζαΐαο σηήξηνο 

1. Λέθθαο Γηνλύζηνο 

2. Καςνθεθάινπ Δππξέπεηα 
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18. Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο 

19. Αιεμίνπ ππξίδσλ 

20. Γθηδηώηεο Αλδξέαο 

21. Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο 

22. Μπισλάθεο Ησάλλεο 

23. Ενξκπάο Βαζίιεηνο 

24. Κνληαμήο Γεκήηξηνο 

25. Πεηζαηώδε Διηζάβεη 

26. Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο 

27.Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο 

28.Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 

29.Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία 

30. Παπακηραήι σηήξην 

31. Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 

 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ –ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 

……………………………………………………… 

 Δπί ηνπ 1νπ  H.Γ. ζέκαηνο  

ΠΡΟΔΓΡΟ: αο ζέησ ππόςε ζαο ην ζέκα πνπ αθνξά «Έγθξηζε ηεο 12εο 

Αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2014» θαη παξαθαιώ ηνλ 

Aληηδήκαξρν θ. . Παπαγεσξγίνπ λα εηζεγεζεί ην ζέκα. 

ΑΝΣΗΓΖΜΑΡΥΟ: ύκθσλα κε ην Τπνπξγείν Δζσηεξηθώλ ε αλακόξθσζε ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ απνηειεί θαη’ νπζία ηξνπνπνίεζε ηεο απόθαζεο κε ηελ νπνία 

ςεθίζηεθε απηόο. Άξα, γηα ηελ έθδνζε ηεο ηξνπνπνηεηηθήο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

απόθαζεο, απαηηείηαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία (ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012). ύκθσλα πάληα κε ην ίδην 

έγγξαθν, κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 23 ηνπ λ. 3536/2007 ν λνκνζέηεο 

ζέιεη λα ξπζκίζεη έλα επηκέξνπο δήηεκα κε ηξόπν δηαθνξεηηθό από ηα ελ γέλεη 

ηζρύνληα- θαη δε ηελ πξνζεζκία εληόο ηεο νπνίαο ε επνπηεύνπζα αξρή 

νινθιεξώλεη ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ηεο απόθαζεο αλακόξθσζεο.  

Από ην παξαπάλσ έγγξαθν ζπλάγεηαη όηη εθηόο από ηελ εηζήγεζε ησλ αξκόδησλ 

ππεξεζηώλ απαηηείηαη θαη ε ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη δηαδηθαζίαο, όπσο νξίδεηαη 

ζηελ θείκελε λνκνζεζία, γηα ηνλ πξνϋπνινγηζκό.  

Με ην λ. 4172/2013 νξίδεηαη όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή θαη ε επηηξνπή 

δηαβνύιεπζεο δηαηππώλνπλ ηε γλώκε ηνπο κόλν θαηά ην ζηάδην θαηάξηηζεο ηνπ 

πξνϋπνινγηζκνύ θαη δελ απαηηείηαη εθ λένπ γλσκνδόηεζή ηνπο γηα όπνηεο 

αλακνξθώζεηο ηνπ αθνινπζήζνπλ. (παξ 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013). Τπελζπκίδεηαη 

όηη ε εθηειεζηηθή επηηξνπή, ζην πιαίζην ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο πνπ αθνξνύλ ηελ 

πξνεηνηκαζία θαηάξηηζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, θαηαζέηεη ην πξνζρέδην απηνύ ζηελ 

νηθνλνκηθή επηηξνπή. Γηα ηε ζύληαμε ηνπ πξνζρεδίνπ, ε εθηειεζηηθή επηηξνπή 

ζπγθεληξώλεη θαη αμηνινγεί ηπρόλ πξνηάζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ δήκνπ, θαζώο θαη 

ηεο επηηξνπήο δηαβνύιεπζεο, εθόζνλ απηή ππάξρεη. Δάλ ην πξνζρέδην δελ 

θαηαξηηζηεί ή δελ ππνβιεζεί εκπξόζεζκα ζηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή, ηόηε 

θαηαξηίδεηαη από απηήλ. (παξ 5 άξζξν 77 Ν. 4172/2013). 
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πλεπώο, ζύκθσλα κε ην έγγξαθν ηνπ ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012, εθηόο ησλ ξεηά 

εμαηξνπκέλσλ δηαδηθαζηώλ ηεο δηαηύπσζεο γλώκεο από ηελ εθηειεζηηθή επηηξνπή 

θαη ηελ επηηξνπή δηαβνύιεπζεο, κε ην λ. 4172/2013, νη ππόινηπεο ελέξγεηεο 

αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, αθνινπζνύλ ηελ ηήξεζε ηνπ ίδηνπ ηύπνπ θαη 

δηαδηθαζίαο κε ηε ςήθηζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ. 

Δπεηδή, έρνπλ πξνθύςεη αλάγθεο νη νπνίεο δελ είραλ πξνβιεθζεί ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ  ηνπ ηξέρνληνο έηνπο παξίζηαηαη αλάγθε αλακόξθσζεο 

ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθ. έηνπο 2014.  

 Λακβάλνληαο ππόςε : 

 Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72 θαη 75 ηνπ Ν. 3852/2010 

 Σελ παξ 5 άξζξν 23 Ν. 3536/07 

 Σν άξζξν 8 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') 

 Σν εγγ. ΤΠ.Δ. 28376/18.07.2012 

 Σν άξζξν 77 Ν. 4172/2013 

 Σνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ, έηνπο 2014, ν νπνίνο ςεθίζηεθε κε ηελ  αξηζκ. 

370/2013 απόθαζε  ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ θαη εγθξίζεθε κε ηελ 

αξηζ.68722/55885/21.1.2014 απόθαζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα 

Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

 Σν αξηζ.8093/6770+ 6605/5518/14.2.2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

 Σν αξηζ.9678/8134/25.2.2014 έγγξαθν ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο Αηηηθήο. 

 Σελ 234/14 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

πξνηείλεηαη ε έγθξηζε ηεο ηεο 12εο αλακόξθσζεο ηνπ από ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  

Βάζεη ησλ αλσηέξσ  ε  αλακόξθσζε πξνο έγθξηζε έρεη σο εμήο: 

Γηα λα αληηκεησπηζηνύλ δαπάλεο πνπ πξνθύπηνπλ από ηηο ζρεηηθέο εηζεγήζεηο ησλ 
ππεξεζηώλ, είλαη αλαγθαία ε αλακόξθσζε  ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ ζην ζθέινο ησλ 
εμόδσλ. 
Αλαιπηηθά νη ιόγνη πνπ δηθαηνινγνύλ ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 
2014 αλαθέξνληαη θαησηέξσ, βάζεη ησλ νπνίσλ ην πξνηεηλόκελν ζρέδην 
αλακόξθσζεο έρεη σο εμήο: 
 

1. ΚΕΛΟ ΕΟΔΩΝ 
     - 

      2. ΚΕΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 
     

       Α) Μείωςη Πιςτώςεων 
     

       Κ.Α. Περιγραφή ΠΡΟΗΓ. 
ΠΙΣΩΗ 

Ποςό 
(Μείωςη) 

ΣΕΛΙΚΗ 
ΠΙΣΩΗ 

ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

10.6264.32 Συντιρθςθ - 
επιςκευι 
εγκαταςτάςεων 
κλιματιςμοφ 2013 

3.000,00 3.000,00 0,00 Καηαπγείηαι ο Κ.Α. 

15.6117.08 Αμοιβι μίςκωςθσ 
ζργου ενόσ (1) 
εργοκεραπευτι 
(ΤΕ) 

3.250,00 1.000,00 2.250,00 Σακηοποιείηαι ο 
Κ.Α. ζηο ύτορ ηυν 
ηηρ εκηίμηζηρ 
31/12/14 
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15.6117.09 Μίςκωςθ ζργου 
ενόσ (1) 
Λογοκεραπευτι 
(ΤΕ)  

3.250,00 1.000,00 2.250,00 Σακηοποιείηαι ο 
Κ.Α. ζηο ύτορ ηυν 
ηηρ εκηίμηζηρ 
31/12/14 

15.6699.17 Προμικεια υλικοφ 
για τθν 
ευαιςκθτοποίθςθ 
των Δθμοτών ςτθν 
κακαριότθτα και 
υγιεινι των ηώων 

2.000,00 2.000,00 0,00 Καηαπγείηαι ο Κ.Α. 

30.6662.22 Προμικεια 
διαφόρων υλικών 
για ςυντθριςεισ 
2012 

3.956,92 3.956,92 0,00 Μειώνεηαι ο Κ.Α  
με ανηίζηοιση 
αύξηζη ηος 
αποθεμαηικού 
λόγυ 
ολοκλήπυζηρ ηηρ 
ππομήθειαρ 

30.6662.38 Προμικεια υλικών 
ςιδιρου 2012 (ςυν 
2012) 

5.063,91 5.063,91 0,00 Μειώνεηαι ο Κ.Α  
με ανηίζηοιση 
αύξηζη ηος 
αποθεμαηικού 
λόγυ 
ολοκλήπυζηρ ηηρ 
ππομήθειαρ 

70.6041.01 Αποδοχζσ 
εκτάκτων 
υπαλλιλων 

12.700,00 8.000,00 4.700,00 Σακηοποιείηαι ο 
Κ.Α. ζηο ύτορ ηυν 
ηηρ εκηίμηζηρ 
31/12/14 

70.6265.05 Χριςτουγεννιάτικοσ 
ςτολιςμόσ  

50.000,00 9.048,38 40.951,62 Μειώνεηαι ο Κ.Α με 
ανηίζηοιση αύξηζη 
ηος αποθεμαηικού 
για να καλςθθούν 
οι ανάγκερ ηηρ 
Δνζηρ 
Πεπιβάλλονηορ. 

70.7131.16 Προμικεια 
διαςκορπιςτι 
άλατοσ εκχιονιςμοφ 
και λεπίδων 
αποχιονιςμοφ 

40.000,00 20.000,00 20.000,00 Μειώνεηαι ο Κ.Α με 
ανηίζηοιση αύξηζη 
ηος αποθεμαηικού 
για να καλςθθούν 
οι ανάγκερ ηηρ 
Δνζηρ 
Πεπιβάλλονηορ. 

              

  ΤΝΟΛΟ Μείωςησ 
: 

123.220,83 53.069,21 70.151,62 

       
   

To πνζό ηνπ απνζεκαηηθνύ από ηελ κείσζε  ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ  ζην ζθέινο ησλ 
εμόδσλ δηακνξθώλεηαη ζε 54.159,37 €. Μέζσ ηνπ απνζεκαηηθνύ θαηαλέκεηαη πνζό 
γηα ηελ ελίζρπζε πηζηώζεσλ θαη γηα ηελ δεκηνπξγία λέσλ ΚΑ εμόδσλ σο εμήο: 

 
 
 
 

      

ΑΔΑ: Β3ΠΩΩ6Υ-Λ4Ο



 

5 

 

Γ) Δημιουργία νζων άρθρων 
εξόδων 

     
       Κ.Α. Περιγραφή ΠΡΟΗΓ. 

ΠΙΣΩΗ 
Ποςό ΣΕΛΙΚΗ 

ΠΙΣΩΗ 
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

35.7135.33 Προμικεια 
διακοςμθτικών 
ειδών για 
χριςτουγεννιάτικο 
ςτολιςμό 

0,00 30.208,80 30.208,80 Δημιοςπγείηαι νέορ 
Κ.Α με ανηίζηοιση 
μείυζη ηος 
αποθεμαηικού 
ζύμθυνα με ηο 
από 40798/27-10-
14 έγγπαθο ηηρ 
Δνζηρ 
Πεπιβάλλονηορ 

35.6142.13 Εργαςίεσ για τθν 
λειτουργία - ζλεγχο 
των διακοςμθτικών 
ειδών του 
χριςτουγεννιάτικου 
ςτολιςμοφ 

0,00 19.725,51 19.725,51 Δημιοςπγείηαι νέορ 
Κ.Α με ανηίζηοιση 
μείυζη ηος 
αποθεμαηικού 
ζύμθυνα με ηο 
από 40798/27-10-
14 έγγπαθο ηηρ 
Δνζηρ 
Πεπιβάλλονηορ 

            

  ΤΝΟΛΟ νζων 
άρθρων εξόδων: 

0,00 49.934,31 0,00 
  

  
       ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΗ  

    Τπάρχον Αποθεματικό 
Κεφάλαιο : 

 1.090,16 

       
   Ενίςχυςη Αποθεματικοφ 

Κεφαλαίου 
 

    α) Λόγω αφξθςθσ ςκζλουσ 
εςόδων 

 
0,00 

   β) Από υπάρχουςεσ πιςτώςεισ  53.069,21 
   φνολο Ενίςχυςησ :  53.069,21 
      

    Διαμορφωθζν Αποθεματικό  54.159,37 
      

    Μείωςη αποθεματικοφ 
κεφαλαίου 

 

    α) Για δθμιουργία νζων κωδικών  49.934,31 
   β) Για ενίςχυςθ πιςτώςεων  0,00 
   γ) Από μείωςθ ςκζλουσ εςόδων 

 
0,00 

   φνολο Μείωςησ :  49.934,31 
      

    ΝΕΟ ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
: 

 
4.225,06 

   
        

Παξαθαινύκε γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο. 
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Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

κεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Αιεμίνπ . πνπ δήισζε «ιεπθό» 

θαηά πιεηνςεθία 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηεο πλεδξίαζεο. 

Σν Γεκνηηθό πκβνύιην 

ιακβάλνληαο ππόςε ηελ 234/14 θαηά πιεηνςεθία απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο, 

κεηνςεθνύλησλ ησλ θ.θ. Γθηδηώηε Α., Γηαλλαθόπνπινπ Β., Κξεηηθίδε Κ. θαη Αιεμίνπ 

. πνπ δήισζαλ «ιεπθό» θαη ηνπ θ. Ζζαΐα . πνπ ςήθηζε αξλεηηθά 

θαηά πιεηνςεθία 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 

Δγθξίλεη ηε 12ε αλακόξθσζε πξνϋπνινγηζκνύ 2014 ηνπ Γήκνπ Αγίαο Παξαζθεπήο 

ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο εηζήγεζεο. 

 
Η παρούσα απόυαση πήρε τον αριθμό 388 / 2014. 

 
 

   Ο ΠΡΟΔΓΡΟ      Σα Μέιε 
 
 
Γεξάζηκνο Βιάρνο 
  

Παπαζηαζάθεο Αζαλάζηνο, Ενξκπάο Βαζίιεηνο.,  
Βνζηαληδόγινπ Ησάλλεο, Γηώηζαο ππξίδσλ., 

Μνπζηόγηαλλεο Αιέμαλδξνο, Γηαλλαθόπνπινο Βαζίιεηνο 
Ζζαΐαο σηήξηνο., Μπαιηόπνπινο Ησάλλεο.,  
Φσηεηλνύ Εσή, Υαηδεαλδξένπ Κσλζηαληίλνο.,  
ηδέξεο Ησάλλεο, Παπαγεσξγίνπ ππξίδσλ,  

Γθηόθα Σεξςηρόξε, Γθόλεο Παλαγηώηεο,.  
ηαζνπινπνύινπ Βαζηιηθή,.Ρεκπνύηζηθα Μαξία.,  

Κνληνπνύινπ Μαξία, Λνγνζέηεο Ησάλλεο. 
Γεκεηξίνπ-Καβξνπδάθε Μαξγαξίηα, Σζηακπάο Κσλζηαληίλνο 

Φύιια ηπιηαλή, Κνιώληα Υξύζα.,  
Κξεηηθίδεο Κσλζηαληίλνο, Μπισλάθεο Ησάλλεο., 

Κνληαμήο Γεκήηξηνο,. Πεηζαηώδε Διηζάβεη., 
Ατδίλε-Παπαζηδέξε νθία, Παπακηραήι σηήξηνο., 

Αιεμίνπ ππξίδσλ, Γθηδηώηεο Αλδξέαο. 
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