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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                              
 

 

Απόσπασμα από το πρακτικό 35  /  2020 της Οικονομικής Επιτροπής 

 

         Σήμερα, την 17η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2020, ημέρα Πέμπτη  και 
ώρα 10:00, συνήλθε σε  δια περιφοράς συνεδρίαση, βάσει της ΔΙΔΑΔ/ Φ.69/ 
126/16316 - 20/9/2020, (Α.Δ.Α.:ΩΩΔΩ46ΜΤΛ6-2ΞΧ), «Μέτρα και ρυθμίσεις στο 
πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού» και το με 
αρ.πρ. 60249/22-9-2020 έγγραφο της Γεν. Δ/νσης Αποκέντρωσης & Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών, «συνεδριάσεις Δημοτικού 
Συμβουλίου και λοιπών Συλλογικών Οργάνων των Δήμων», η Οικονομική 
Επιτροπή του Δήμου Δωρίδος, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 13522/11-12-

2020 πρόσκληση του Προέδρου της, Σταύρου Πολίτη,  που επιδόθηκε με 
αποδεικτικό (e-mail) στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 & 6 του Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 3ο : Αναμόρφωση Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Δωρίδος, 
οικονομικού έτους 2020. 
 

 

Παρόντες 

1. Πολίτης Σταύρος,  Πρόεδρος  
2. Παλασκώνης Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος  
3. Μαυρομμάτης Εμμανουήλ, τακτικό μέλος 

4. Παπαγεωργίου Ελένη,  τακτικό μέλος  
5.    Μπαρμπούτης Ιωάννης, τακτικό μέλος  
6. Ασημάκης Αθανάσιος τακτικό μέλος 

 

Απόντες 

1. Καγιάς Ιωάννης, Αντιπρόεδρος 

     Στην -δια περιφοράς- συνεδρίαση, την τήρηση των πρακτικών 
διεκπεραίωσε η Ευαγγελία Ι. Στρούζα, υπάλληλος του Δήμου Δωρίδος. 
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ΘΕΜΑ 3ο 

Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης, ο Πρόεδρος της Οικονομικής 
Επιτροπής, αφού διαπίστωσε την απαρτία των μελών της, έθεσε υπόψη της 
Ο.Ε. την Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Δωρίδος: 

Εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών: 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από 
κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  

2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι' 
εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος, 
επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή 
καταστάντοςανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραμμένης εν τω 

προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι' 
εκτάκτους και επειγούσαςανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ.  

3. Η κατά μεταφοράνδιάθεσις των κατά την προηγουμένην παράγραφον πιστώσεων 
πραγματοποιείται δι' ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου εγκρινομένων 
κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να 
κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των οποίων 
μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, 
άτινα δέον να δημιουργηθούν οσάκις πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  

4. Προς πρόληψιν ενδεχομένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους 
δαπάνας, αναγράφεται εν τω προϋπολογισμώ του δήμου πίστωσις υπό ίδιον 
κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεματικόν» και άρθρον υπό τον τίτλον «Ποσόν 
διαθέσιμον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν 
ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω 
προϋπολογισμώ».  

5. Δια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και 
εμφάνισιν της κινήσεως των δια μεταφοράς πραγματοποιουμένων κατά την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά 
τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου 
Κεφαλαίου του προϋπολογισμού». 

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα της 
Περιφέρειας υποβάλλονται για έλεγχο νομιμότητας οι αποφάσεις των δημοτικών ή 
κοινοτικών συμβουλίων που αφορούν αναμορφώσεις των προϋπολογισμών των 
Ο.Τ.Α., συνοδευόμενες από τις εισηγήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Η προθεσμία 
του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται 
σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων 
του πρώτου εδαφίου της παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν 
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ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 
142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο 
του ν. 3463/2006.  

Σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικών η αναμόρφωση του προϋπολογισμού 
αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός. 
Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του προϋπολογισμού απόφασης, απαιτείται 
η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία. 
(ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να ρυθμίσει ένα 
επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την 
προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει τον έλεγχο 
νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων 
υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται 
στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό.  

Με το ν. 4172/2013 ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης 
διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισμού 
και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για όποιες αναμορφώσεις του 
ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική 
επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που αφορούν την προετοιμασία 
κατάρτισης του προϋπολογισμού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονομική 
επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και 
αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών του δήμου, καθώς και της επιτροπής 
διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο δεν καταρτιστεί ή δεν 
υποβληθεί εμπρόθεσμα στην οικονομική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 
(παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά 
εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή 
και την επιτροπή διαβούλευσης, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες 
αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και 
διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού.  

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες (πλην έργων) οι οποίες δεν είχαν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Δήμου μας του τρέχοντος έτους παρίσταται 
ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου 
να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους 
Κ.Α. του προϋπολογισμού του τρέχοντος έτους στους οποίους αυτές είναι 
εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού και στη 
συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του Δημοτικού προϋπολογισμού 
για τη δημιουργία των καινούριων πιστώσεων. 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη της  
• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

• το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 
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• παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• Τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την 
26/255/2019(ΑΔΑ:9343Ω9Ζ-ΙΦΠ) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 
επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ.: 1506/231442/22.01.2020 απόφαση της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας    
• Την παρ. 3β του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55 
Α’/11-3-2020),     

• Τη παρ. 2 του άρθρου 51 του ν. 4647/2019 (Α’ 204), η οποία παρατάθηκε με 
την παρ. 4 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με τον ν. 
4682/2020 (Α’ 76) και την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της ΠΝΠ της 23ης Ιουνίου 
2020  

 

Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή  

Την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, για τους κάτωθι 
κωδικούς, σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου 

ΚΑΕ 
ΕΣΟΔΟΥ 

Περιγραφή Εγκριθέντα 

(1) 
Τελευταίος 
Διαμορφ 
Προυπολ 

(2) Ποσό 
Αναμόρφωσης 

(3)=(1)+(2
) 

Διαμορφ 
Προυπολ 
μετά την 
Αναμόρφ

ωση 

0311.001 
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 
1828/89). 864.000,00 1.155.000,00 60.000,00 

1.215.000
,00 

0441.002 
Έσοδα ΤΑΠ από  ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα 
(ΔΕΗ) 29.000,00 29.000,00 1.000,00 30.000,00 

0511.001 
Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10 Ν 
1080/80) 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00 

4123.002 <ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ/ΤΩΝ 4%> 30.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00 

4123.003 <ΦΟΡΟΣ 20%> 30.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00 

4131.003 <ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ> 45.000,00 45.000,00 10.000,00 55.000,00 

4131.013 <Κ.Σ.Κ.Υ. (ΕΡΓ/ΤΗ)> 25.000,00 28.000,00 5.000,00 33.000,00 

4131.014 <ΙΚΑ ΜΙΣΘ.(ΕΡΓΑΖ/ΝΟΥ)> 85.000,00 93.000,00 10.000,00 
103.000,0

0 

4131.015 <ΙΚΑ ΜΙΣΘ. (ΕΡΓΟΔΟΤΗ)> 125.000,00 138.000,00 10.000,00 
148.000,0

0 

4131.018 <ΤΠΔΥ Εργαζ.> 25.000,00 27.000,00 2.000,00 29.000,00 

4142.009 <ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ> 35.000,00 39.000,00 5.000,00 44.000,00 

      

ΚΑΕ 
ΕΞΟΔΟΥ 

Περιγραφή Εγκριθέντα 

(1) 
Τελευταίος 
Διαμορφ 
Προυπολ 

(2) Ποσό 
Αναμόρφωσης 

(3)=(1)+(2
) 

Διαμορφ 
Προυπολ 
μετά την 
Αναμόρφ

ωση 

00.6056.002 Ετησια εισφορα ΤΠΔΚΥ 37.000,00 34.000,00 500,00 34.500,00 
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00.6117.013 

Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτηση 
χρηματοδότησης του Δήμου Δωρίδος στο 
πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΑΤ04 του 
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 

00.6117.014 

Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτηση 
χρηματοδότησης του Δήμου Δωρίδος στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ07 του 
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 

00.6117.015 

Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτηση 
χρηματοδότησης του Δήμου Δωρίδος στο 
πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΤ10 του 
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 

00.6117.016 

Υπηρεσίες συμβούλου για την σύνταξη και 
προετοιμασία φακέλου υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης του Δήμου Δωρίδος στο 
πλαίσιο της  Πρόσκλησης ΑΤ12 του 
προγράμματος «Αντώνης Τρίτσης» 0,00 0,00 4.960,00 4.960,00 

00-6151.    
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ) από την 
είσπραξη τελών και φόρων 30.000,00 27.000,00 1.000,00 28.000,00 

10.6273.001 
Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό η 
φωταέριο) για δικές του υπηρεσίες 90.000,00 94.000,00 10.000,00 

104.000,0
0 

10.7515.001 
Συμμετοχή στην αύξηση του μετοχικού 
κεφαλαίου της ΑΙΤΩΛΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε. 0,00 0,00 2.683,00 2.683,00 

10.8223.002 <ΦΟΡΟΣ ΠΡΟΜ/ΤΩΝ 4%> 30.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00 

10.8223.003 <ΦΟΡΟΣ 20%> 30.000,00 30.000,00 10.000,00 40.000,00 

10.8224.001 <ΦΠΑ αγορών-δαπανών 24% 110.000,00 40.000,00 -27677,96 12.322.04 

10.8231.003 <ΤΥΔΚΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥ> 45.000,00 45.000,00 10.000,00 55.000,00 

10.8231.013 <Κ.Σ.Κ.Υ. (ΕΡΓ/ΤΗ)> 25.000,00 28.000,00 5.000,00 33.000,00 

10.8231.014 <ΙΚΑ ΜΙΣΘ.(ΕΡΓΑΖ/ΝΟΥ)> 85.000,00 93.000,00 10.000,00 
103.000,0

0 

10.8231.015 <ΙΚΑ ΜΙΣΘ. (ΕΡΓΟΔΟΤΗ)> 125.000,00 138.000,00 10.000,00 
148.000,0

0 

10.8231.018 <ΤΠΔΥ Εργαζ.> 25.000,00 27.000,00 2.000,00 29.000,00 

10.8242.009 <ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΙΣΦΟΡΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ> 35.000,00 39.000,00 5.000,00 44.000,00 

20.6211. 

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό 
οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και 
παραγωγικής διαδικασίας 161.788,58 220.932,58 23.000,00 

243.932,5
8 

25.6211.001 
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
αντλιοστασίων 250.000,00 305.000,00 28.000,00 

333.000,0
0 

25.6211.001 
Κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος 
αντλιοστασίων 250.000,00 305.000,00 28.000,00 

333.000,0
0 

30-6263.002 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
έργου (GRADER, εκσκαφέων κλπ μηχανημάτων 
έργων) - ΕΚΤΑΚΤΑ 0,00 10.000.00 4.654,96 14.654,96 

      

 

 

 

 

Α/Α ΚΑΕ  ΤΙΤΛΟΣ ΑΔΙΑΘΕΤΕΣ 
ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ 

ΠΟΣΟ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ 
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1 20-6263.003 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων (απορριμματοφόρα κλπ μέσα 
υπηρεσίας καθαριότητας) - ΕΚΤΑΚΤΑ 

7.087,12 +4,700,00 

2 15-6473.001 Έξoδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων 

3.243,74 +6.800,00 

3 20-6117.003 Υπηρεσίες αποκομιδής και μεταφοράς 
απορριμμάτων ΔΕ ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ 

24.000,00 -11.500,00 

 

 

                        Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη 

 

1.Το Άρθρο 40 του Ν.4735/2020, ΦΕΚ Α 197/12-10-2020, «Αρμοδιότητες 
Οικονομικής Επιτροπής ΟΤΑ α ' και β ' βαθμού και Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
ΟΤΑ α ' βαθμού», που αντικατέστησε το Άρθρο  72 του Ν. 3852/10. 

 
2.Την ανωτέρω εισήγηση του Αυτοτελούς Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών 
του Δήμου Δωρίδος.  

 

 

                      Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κ α τ ά  π λ ε ι ο ψ η φ ί α  

 

1. Εγκρίνει την αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2020 για τους κωδικούς που αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα, 

σύμφωνα με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου. 

2. Διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο την ανωτέρω αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού εσόδων και εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2020 

 

  Το μέλος Ασημάκης Αθανάσιος μειοψηφεί («όχι, γιατί διαφωνώ με το σχεδιασμό και 
τη στόχευση του προϋπολογισμού»).                                                                                            

 

          Η  απόφαση αυτή έλαβε αριθμό  247 / 2020. 

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφθηκε ως ακολούθως : 
 

Ο Πρόεδρος                        Η υπάλληλος                             Τα μέλη 

                             ( υ π ο γ ρ α φ έ ς ) 
 

Ακριβές      Αντίγραφο 

                              Ο  Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

                ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ  
 

 

ΑΔΑ: Ψ65ΧΩ9Ζ-ΜΒΩ


