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ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Καηάξηηζε ζρεδίνπ ηεο 6εο Αλακόξθσζεο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2014.

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 05-05-2014 εκέξα
Γεσηέρα θαη ώξα 14.30 ζπλήιζε ζε Έκηακηη Καηεπείγοσζα σνεδρίαζη ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 16663/05-05-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ – 9 –
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα – 7 – ήηνη:
Παρόνηες
1. B. Ενξκπάο - Πξόεδξνο
2. Γ. Καδάθνο
3. Β. άξθνπιαο (αλαπι. Κσλζηαληαθόπνπινπ Δκ.)
4. Γ. Παλαγόπνπινο
6. Κ. Σζηακπάο
7. Κ. Κξεηηθίδεο

Απόνηες
1. Γ. Γηαλλαθόπνπινο
2. Η. ηαζόπνπινο

Αρτίζει η ζσνεδρίαζη
ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------ΔΠΗ ΣΟΤ 1οσ Ζ.Γ. ΘΔΜΑΣΟ
ΘΔΜΑ: Καηάξηηζε ζρεδίνπ ηεο 6εο Αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έηνπο 2014.
ΠΡΟΔΓΡΟ–ΓΖΜΑΡΥΟ: 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
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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).
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
370/2013

απόθαζε

ηνπ

Γεκνηηθνύ

πκβνπιίνπ

θαη

εγθξίζεθε

αξηζκ.
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.
πξνηείλεηαη ε ςήθηζε ηνπ ζρεδίνπ ηεο 6εο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ από ηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή .
Βάζεη ησλ αλσηέξσ ην ζρέδην αλακόξθσζεο έρεη σο εμήο:
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Γ.ΔΝΗΥΤΖ ΠΗΣΧΔΧΝ ΜΔ ΑΝΣΗΣΟΗΥΖ ΜΔΗΧΖ
ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟΤ

ΣΟΤ

Ζ ελίζρπζε ησλ πηζηώζεσλ ζην ζθέινο εμόδσλ νθείιεηαη ζε
αλάγθεο πνπ πξνέθπςαλ θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ
Πξνϋπνινγηζκνύ από ηειεζίδηθεο δηθαζηηθέο απνθάζεηο.

Κωδικός

Περιγραφή
Δικαςτικά ζξοδα και εκτζλεςθ δικαςτικών
αποφάςεων ι ςυμβιβαςτικών πράξεων
(περιλαμβάνονται ζξοδα πτωχ/ςεων,
καταςχζςεων εκκακ/κώσ, ςχολαηουςών
κλθρ/ων, αποηθμιώςεων, εργολάβων και
προμθκευτών λόγω διαφυγόντοσ κζρδουσ,
δαπάνεσ για χρζθ κ.λ.π.)

ΠΡΟΗΓΟΤΜΕΝΗ
ΠΙΣΩΗ

00.6492.01
00.6823.01

ΠΟΟ
ΕΝΙΧΤΗ

ΣΕΛΙΚΗ
ΠΙΣΩΗ

30.000,00

230.000,00

260.000,00

10.000,00
40.000,00

60.000,00
290.000,00

70.000,00
330.000,00

Τόκοι εκ λοιπών χρεών ςε εκτζλεςθ
δικαςτικών αποφάςεων
ΓΕΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ

ΑΝΑΚΔΦΑΛΑΗΧΖ
Τπάρτον Αποθεμαηικό Κεθάλαιο :

493.175,80

Δνίζτσζη Αποθεμαηικού Κεθαλαίοσ
9
1) Aπό αύμεζε εζόδσλ
2) Από ππάξρνπζεο πηζηώζεηο
ύνολο Δνίζτσζης :
ΓΗΑΜΟΡΦΧΘΔΝ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ
Μείωζη αποθεμαηικού κεθαλαίοσ
1) Γηα δεκηνπξγία λέσλ θσδηθώλ
2) Γηα ελίζρπζε πηζηώζεσλ
ύνολο Μείωζης :

0,00
0.00
0,00
493.175,80

ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ :

203.175,80

290.000,00
290.000,00

Ζ Οικονομική Δπιηροπή
ιακβάλνληαο ππόςε :
 Τιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 72 και 75 ηος Ν. 3852/2010
 Την παπ 5 άπθπο 23 Ν. 3536/07
 Το άπθπο 8 ηος Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύσορ Α')
 Το εγγ. ΥΠ.ΔΣ. 28376/18.07.2012
 Το άπθπο 77 Ν. 4172/2013
 Τον πποϋπολογιζμό ηος Γήμος, έηοςρ 2014, ο οποίορ τηθίζηηκε με ηην απιθμ. 370/2013 απόθαζη ηος
Γημοηικού Σςμβοςλίος και εγκπίθηκε με ηην απιθ.68722/55885/21.1.2014 απόθαζη ηος Γενικού Γπαμμαηέα
Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ.
 Το απιθ.8093/6770+ 6605/5518/14.2.2014 έγγπαθο ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ.
 Το απιθ.9678/8134/25.2.2014 έγγπαθο ηηρ Αποκενηπυμένηρ Γιοίκηζηρ Αηηικήρ.
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ομόθωνα
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ
1. Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο θαη ηεο ζπλεδξίαζεο.
2. Δγθξίλεη ηελ θαηάξηηζε ζρεδίνπ ηεο 6εο αλακόξθσζεο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
έηνπο 2014.

H παπούζα απόθαζη πήπε ηον απιθμό 103 / 2014
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Γ. Καδάθνο
Σ. Κσζηόπνπινο
Γ. Παλαγόπνπινο
Β. άξθνπιαο
Κ. Σζηακπάο
Γ. Κξεηηθίδεο

Βαζίιεο Ενξκπάο

ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ
ΑΚΡΙΒΔ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΟ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ……………..……..
Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ
ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Δζσηεξηθή δηαλνκή :
Λνγηζηήξην (2)
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