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Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 314 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 26 από 31-10-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 25/36721/26-10-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«11η Αναµόρφωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού έτους 2011» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΓΕΩΡΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ∆ΟΥ 

 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης,                          

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης , Σπ. Αµανατίδης,                     
Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου,            

Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης,                       
∆. Θωµαΐδου, Ν. Μπράτιµος, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη,  Β. Πατσάκος, 

Ν. Κουκουλάρης,   ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                  
Λ. Καραγιαννίδης, Ν. Ιωαννίδης, Π. Βλασσάς, Ν. ∆ακουτρός, ∆. Σακαλόγλου. 
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 96 του Ν. 3463/06 "περί 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα", κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης, παρόντος του 
∆ηµάρχου κ. Ηρ. Γκότση, από τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Π. 
Μπουρδούκο, σύµφωνα µε το άρθρο 69 του Ν. 3852/10.  
 
Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Χ 
Αναµουρλόγλου και αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ρ. Ουσταµπασίδου και 
Ν. Κουκουλάρης. 
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.36702/26-10-2011 
εισήγηση,  η οποία έχει ως εξής: 
 

«Για το θέµα σας γνωρίζουµε τα παρακάτω: 

Ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου του οικονοµικού έτους 2011, ψηφίστηκε µε την 89/2011 
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την 10875/7833//2011 απόφαση της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

Υπάρχει ανάγκη 11ης αναµόρφωσής του για τους εξής λόγους: 

Οι Κ.Α. της µισθοδοσίας εργαζοµένων ορισµένου χρόνου( σχολικοί φύλακες, καθαριστριών 
σχολείων) πρέπει να µηδενιστούν καθόσον δεν πραγµατοποιήθηκε η πρόσληψή τους. 

Οι Κ.Α. µισθοδοσίας των εργαζοµένων στην καθαριότητα καθώς και της προµήθειας 
ελαστικών και ηµιφορτηγού της ίδιας υπηρεσίας πρέπει να µειωθούν και να ενισχυθούν  οι 
Κ.Α. προµήθειας ανατρεπόµενου φορτηγού µε γερανό, για το οποίο η έγκριση του ΕΠΠ του 
έτους 2011 έγινε µόλις τον µήνα Σεπτέµβριο, καθώς και οι Κ.Α. των ασφαλίστρων αυτοκινήτων 
για τα οποία η δαπάνη θα καλύψει τα έτη 2010 και 2011 και  ο Κ.Α.της συντήρησης και 
επισκευής µεταφορικών µέσων της ίδιας υπηρεσίας ο οποίος επιβαρύνεται λόγω της 
παλαιότητας των οχηµάτων. 

Λόγω της 4ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος µειώνονται Κ.Α. συνεχιζόµενων 
έργων και δηµιουργούνται νέοι. 

Ο Κ.Α. των Ιωνικών Ηµερών µειώνεται και αυξάνεται αντίστοιχα ο Κ.Α. τιµητικών διακρίσεων 
και φιλοξενίας αντιπροσωπειών για να καλυφθεί η δαπάνη φιλοξενίας της αντιπροσωπείας 
από την αδελφοποιηµένη πόλη της Αλάνια. 

Αύξηση του Κ.Α. εισφοράς του συνδέσµου 21 ΟΤΑ λόγω αυξηµένων δόσεων σε σχέση µε τις 
δόσεις και το ποσό του 2010. 

Αύξηση των Κ.Α. των σχολικών επιτροπών πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης 
µε τα αδιάθετα ποσά των επιχορηγήσεων του ενιαίου νοµικού προσώπου. 

Μείωση των Κ.Α. προγραµµάτων και ηλεκτρονικών υπηρεσιών και αντίστοιχη αύξηση των 
Κ.Α. συντήρησης εξοπλισµού και ανταλλακτικών εξοπλισµού. 

Αύξηση των Κ.Α. των υπερωριών και εργοδοτικών εισφορών  του έκτακτου προσωπικού της 
κατασκήνωσης ύστερα από έγκριση των ωρών από το Υπουργείο Εργασίας. 

Με την υπ΄αριθ. 300/30-9-2011 πράξη το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την ίδρυση 
Κοινωνικού Παντοπωλείου στη Ν. Ιωνία γι΄ αυτό δηµιουργείται Κ.Α για τα έξοδα λειτουργίας 
του µειώνοντας τον  Κ.Α  Έξοδα οργάνωσης κοικωνικών δραστηριοτήτων.  

Ενίσχυση των  Κ.Α. ετήσιων εισφορών ΤΑ∆ΚΥ-ΤΕΑ∆Υ και ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ λόγω αύξησης σε 
σχέση µε το έτος 2010 των εν λόγω εισφορών. 

 

Για τους παραπάνω λόγους καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την 11Η 
Αναµόρφωση του προϋπολογισµού όπως παρακάτω: 
 
 

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 Με  Κ.Α 0523.0001 και τίτλο " Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 
Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν1337/83) " πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 20.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 35.000,00 να γίνει ευρώ 55.000,00  

2 Με  Κ.Α. 4131.0008 και τίτλο " Εισφορά σε Μετοχικό Ταµείο " πρέπει να 
αυξηθεί κατά ευρώ 10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 5.000,00 να γίνει ευρώ 15.000,00  

3 Με  Κ.Α. 4131.0018 και τίτλο " Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ " πρέπει να αυξηθεί 
κατά ευρώ 170,00 

 δηλαδή από ευρώ 500,00 να γίνει ευρώ 670,00  
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4 Με  Κ.Α. 4121.0001 και τίτλο " Φόροι µισθωτών υπηρεσιών " πρέπει να 
αυξηθεί κατά ευρώ 140.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 272.500,00 να γίνει ευρώ 412.500,00  

5 Με  Κ.Α. 4211.0001 και τίτλο " Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής " πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.500,00 να γίνει ευρώ  3.500,00  

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ 172.170,00 

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α  

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε  Κ.Α 00.6711.0001 και τίτλο " Απόδοση σε σχολικές 
επιτροπές "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

15.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 96.808,30 να γίνει ευρώ 81.808,30   

2 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.7134.0008 και τίτλο " Προµήθεια προγράµµατος 
επεξεργασίας εικόνας και κειµένου για την υποστήριξη της ∆ηµοτικής 
Πύλης "  πρέπει να µειωθεί κατά  

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

3 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6011.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης (µονίµων)"  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  17.730,00 να γίνει ευρώ 15.730,00  

4 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6011.0005 και τίτλο "Έξοδα κίνησης (µονίµων)-
ΚΑΠΗ"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   12.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  43.828,00 να γίνει ευρώ 31.828,00  

5 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6021.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   3.300,00 

 δηλαδή από ευρώ  14.184,00 να γίνει ευρώ 10.884,00  

6 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6021.0005 και τίτλο "Έξοδα κίνησης καθαριστριών 
σχολικών κτιρίων"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   15.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  104.699,00 να γίνει ευρώ 89.199,00  

7 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6012.0001 και τίτλο " Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες ηέρες  και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αµοιβές"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

4.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  9.500,00 να γίνει ευρώ 5.500,00  

8 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6041.0004 και τίτλο "Tακτικές αποδοχές υπαλλήλων 
ορισµένου χρόνου (σχολικοί φύλακες)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   40.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  40.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

9 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6041.0005 και τίτλο "Έξοδα κίνησης υπαλλήλων 
ορισµένου χρόνου (σχολικοί φύλακες)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   7.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  7.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

10 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6041.0006 και τίτλο "Tακτικές αποδοχές ορισµένου 
χρόνου (καθαριστριών σχολείων)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   28.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  28.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

11 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6041.0007 και τίτλο "Έξοδα κίνησης ορισµένου 
χρόνου (καθαριστριών σχολείων)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   7.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  7.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

12 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6054.0002 και τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ορισµένου χρόνου (σχολικών φυλάκων )"  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

9.000,00 
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 δηλαδή από ευρώ  9.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

13 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6054.0003 και τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές 
ορισµένου χρόνου (καθαριστριών σχολείων)"  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  8.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

14 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.7134.0001 και τίτλο " Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα "  πρέπει να µειωθεί κατά  3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  8.000,00 να γίνει ευρώ 5.000,00  

15 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6471.0001 και τίτλο "Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Μέρες"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  33.000,00 να γίνει ευρώ 25.000,00   

16 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6473.0001 και τίτλο " Έξοδα οργάνωσης 
κοινωνικών δραστηριοτήτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   40.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  70.000,00 να γίνει ευρώ 30.000,00  

17 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6011.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης τακτικών 
υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού"  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

51.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  492.894,00 να γίνει ευρώ 441.894,00   

18 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6021.0001 και τίτλο " Αποδοχές υπαλλήλων 
καθαριότητας αορίστου χρόνου"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.216.197,88 να γίνει ευρώ 1.211.197,88   

19 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6022.0001 και τίτλο "Υπερωρίες υπαλλήλων 
καθαριότητας αορίστου χρόνου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   34.000,80 

 δηλαδή από ευρώ  121.280,00 να γίνει ευρώ 87.279,20   

20 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6042.0001 και τίτλο "Υπερωρίες υπαλλήλων 
καθαριότητας ορισµένου χρόνου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   9.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  9.400,00 να γίνει ευρώ 400,00  

21 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6671.0001 και τίτλο "Προµήθεια αναλωσίµων 
ανταλλακτικών οχηµάτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   4.100.00 

 δηλαδή από ευρώ  20.000,00 να γίνει ευρώ 15.900,00  

22 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6671.0002 και τίτλο "Προµήθεια ανταλλακτικών για 
επισκευή αυτοκινήτων καθ/τας & ηλεκτροφωτ. "  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  50.000,00 να γίνει ευρώ 40.000,00  

23 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6671.0003 και τίτλο "Προµήθεια ελαστικών 
αυτοκινήτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   4.900,00 

 δηλαδή από ευρώ  35.000,00 να γίνει ευρώ 30.100,00  

24 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.7132.0008 και τίτλο "Προµήθεια ηµιφορτηγού "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   25.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  25.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

25 Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7323.0037 και τίτλο "∆ιάνοιξη οδού Κυδωνιών "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   4.537,06 

 δηλαδή από ευρώ  28.298,85 να γίνει ευρώ 23.761,79  

26 Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7323.0041 και τίτλο "Βελτίωση ολισθηρότητας 
οδοστρωµάτων δηµοτικών οδών  "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   20.209,19 

 δηλαδή από ευρώ  27.109,19 να γίνει ευρώ 6.900,00  

27 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7324.0033 και τίτλο "∆ιαµόρφωση σχολικών 
πεζοδροµίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών 
συγκροτηµάτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

15.235,58 

 δηλαδή από ευρώ  115.448,44 να γίνει ευρώ 100.212,86  

28 Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7334.0005 και τίτλο "∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων 6.732,83 
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οδού Σµύρνης "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

 δηλαδή από ευρώ  17.670,76 να γίνει ευρώ 10.937,93  

29 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7334.0007 και τίτλο "Ανακασκευή πεζοδροµίων και 
συντήρηση οδοστρώµατος οδού Άγγελου Σικελιανού και λοιπών οδών  "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

6.032,44 

 δηλαδή από ευρώ  75.739,02 να γίνει ευρώ 69.706,58  

30 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7334.0008 και τίτλο "Ανακατασκευή πεζοδροµίων 
διαφόρων περιοχών-βελτίωση βαδισιµότητας  "  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

21.095,75 

 δηλαδή από ευρώ  25.874,61 να γίνει ευρώ 4.778,86  

31 Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7134.0001 και τίτλο "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

32 Το έξοδο µε  Κ.Α. 35.7134.0001 και τίτλο " Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

33 Το έξοδο µε  Κ.Α. 50.7134.0001 και τίτλο " Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα "  πρέπει να µειωθεί κατά  1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ          422.643,65 

 

Μετά την αύξηση στο σκέλος των εσόδων(172.170,00) και τη  µείωση  στο σκέλος των 
εξόδων (422.643,65) το προηγούµενο (314.791,45) αποθεµατικό κεφάλαιο µε  Κ.Α. 
9111.0001  διαµορφώνεται σε ευρώ  909.605,10 (172.170,00 + 422.643,65 + 
314.791,45) 

 

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α  

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Το έσοδο µε Κ.Α 4142.0002 και τίτλο "Yπέρ Ταχ. Ταµιευτήριου"  πρέπει 
να µειωθεί κατά ευρώ 1 
δηλαδή από ευρώ 200.000,00  να γίνει ευρώ 190.000,00 

10.000,00 

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6056.0002 και τίτλο " Eτήσια εισφορά ΤΑ∆ΚΥ-
ΤΕΑ∆Υ "  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

71.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 536.000,00 να γίνει ευρώ 607.500,00  

2 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6056.0003 και τίτλο " Eτήσια εισφορά ΤΑ∆ΚΥ-ΤΠ∆Υ"  
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 22.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 180.000,00 να γίνει ευρώ 202.500,00   

3 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6433.0001 και τίτλο " Τιµητικές διακρίσεις, 
αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών "  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.000,00 να γίνει ευρώ 9.000,00  

4 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6711.0019 και τίτλο " Απόδοση στο νοµικό πρόσωπο 
σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ” πρέπει να αυξηθεί κατά 
ευρώ 

11.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 228.097,35 να γίνει ευρώ 239.597,35   

5 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6711.0020 και τίτλο " Απόδοση στο νοµικό πρόσωπο 
σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ”  πρέπει να αυξηθεί 3.500,00 
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κατά ευρώ 

 δηλαδή από ευρώ 215.832,58 να γίνει ευρώ 219.332,58  

6 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6721.0002 και τίτλο " Εισφορά υπέρ συνδέσµου 21 
ΟΤΑ Β.Α Τοµέα Νοµαρχίας Αθήνας ”  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 1.520,00 

 δηλαδή από ευρώ 15.800,00 να γίνει ευρώ 17.320,00  

7 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6253.0001 και τίτλο " Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 2.000,00 να γίνει ευρώ 4.000,00  

8 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6253.0002 και τίτλο " Ασφάλιστρα για τα µεταφορικά 
µέσα της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 5.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 15.500,00 να γίνει ευρώ 21.000,00  

9 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6273.0001 και τίτλο " Φωτισµός και κίνηση-
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος κτιρίων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 30.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 120.000,00 να γίνει ευρώ 150.000,00  

10 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6462.0001 και τίτλο " ∆ηµοσίευση προκηρύξεων” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 6.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 8.000,00 να γίνει ευρώ 14.000,00  

11 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6263.0001 και τίτλο " Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.500,00 να γίνει ευρώ 2.500,00  

12 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6671.0001 και τίτλο " Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.000,00 να γίνει ευρώ 2.000,00  

13 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6673.0001 και τίτλο " Ανταλλακτικά επίπλων και 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 6.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 10.000,00 να γίνει ευρώ 16.000,00  

14 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0001 και τίτλο " Tακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 98.471,13 να γίνει ευρώ 108.471,13  

15 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0004 και τίτλο " Tακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

47.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 165.000,00 να γίνει ευρώ 212.000,00  

16 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6042.0001 και τίτλο " Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας προσωπικού κατασκήνωσης” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 7.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 0,00 να γίνει ευρώ 7.000,00  

17 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6054.0001 και τίτλο " Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτου 
προσωπικού κατασκήνωσης” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 14.760,00 να γίνει ευρώ 17.760,00  

18 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6063.0001 και τίτλο " Λοιπές παροχές σε είδος 
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 3.364,00  να γίνει ευρώ 8.364,00  

19 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6265.0001 και τίτλο "Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού" πρέπει 
να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.500,00 να γίνει ευρώ 2.500,00  

20 Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6253.0001 και τίτλο "Aσφάλιστρα αυτοκινήτων” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 23.000,00 
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 δηλαδή από ευρώ 70.000,00 να γίνει ευρώ 93.000,00  

21 
Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6263.0001 και τίτλο "Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

27.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 100.000,00 να γίνει ευρώ 127.000,00  

22 Το έξοδο µε Κ.Α. 20.7132.0010 και τίτλο " Προµήθεια ανατρεπόµενου 
φορτηγού µε γερανό ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 93.000,80 

 δηλαδή από ευρώ 26.999,20 να γίνει ευρώ 120.000,00  

23 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6253.0001 και τίτλο "Aσφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 4.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 6.000,00 να γίνει ευρώ 10.000,00  

24 Το έξοδο µε Κ.Α. 80.8231.0018 και τίτλο " Εισφορά υπέρ ΤΣΑY “ πρέπει 
να αυξηθεί κατά ευρώ 170,00 

 δηλαδή από ευρώ 500,00 να γίνει ευρώ 670,00  

25 Το έξοδο µε Κ.Α. 80.8221.0001 και τίτλο " Φόροι µισθωτών υπηρεσιών ” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 140.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 272.500,00 να γίνει ευρώ 412.500,00  

26 Με  Κ.Α. 15.6474.0002 και τίτλο " Έξοδα για τη λειτουργία Κοινωνικού 
Παντοπωλείου "  γράφεται πίστωση ευρώ 40.000,00 

27 

Με  Κ.Α. 30.7425.0014 και τίτλο " Yπηρεσίες Συµβούλου για την 
προσαρµογή και συµβατότητα των Ηλεκτροµηχανολογικών µελετών µε 
την αρχιτεκτονική και στατική µελέτη του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων 
στο Ο.Τ 150 "  γράφεται πίστωση ευρώ 

24.600,00 

28 
Με  Κ.Α. 30.7425.0015 και τίτλο " Yπηρεσίες Συµβούλου για τον έλεγχο 
της µελέτης αντιστήριξης πρανών για την κατασκευή του υπόγειου 
σταθµού αυτοκινήτων στο Ο.Τ 150 "  γράφεται πίστωση ευρώ 

24.600,00 

29 
Με  Κ.Α. 30.7425.0016 και τίτλο " Yπηρεσίες Συµβούλου για την 
ενοποίηση του επίγειου χώρου στο Ο.Τ 150 µε την πλατεία Αγ. Γεωργίου 
και το δίκτυο πεζοδρόµων"  γράφεται πίστωση ευρώ 

24.600,00 

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 643.990,80 

 
Μετά τις πιο πάνω εγγραφές στο σκέλος των εσόδων (10.000,00) και των 
εξόδων (643.990,80) το παραπάνω αποθεµατικό (909.605,10) µε  Κ.Α. 9111.0001  
διαµορφώνεται σε ευρώ  255.614,30  (909.605,10 – 653.990,80 ) 

 
Στη συνέχεια διεξάγονται συζητήσεις και εκφράζονται διάφορες απόψεις όπως αυτές 
διατυπώνονται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

Τέλος ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώµα να αποφασίσει σχετικά. 

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

1. Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο και τους λοιπούς οµιλητές 
2. Αφού έλαβε υπόψη: 
� του την υπ’ αριθµ. 36702/26-10-2011 εισήγηση. 
� την υπ’ αριθµ. 89/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία εγκρίθηκε 

µε την 10875/7833/2011 απόφαση του Γ.Γ  της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης, 
σχετικά µε την ψήφιση του προϋπολογισµού εσόδων - εξόδων ∆ήµου Ν. Ιωνίας, 
οικ. έτους 2011. 

� τις υπ’ αριθµ.124/18-4-2011, 155/09-05-2011, 175/23-05-2011, 189/06-06-2011, 
210/27-06-2011, 220/04-07-2011, 249/25-07-2011, 269/01-08-2011 και 279/12-9-
2011 πράξεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση της 1ης, 2ης, 
3ης

ς, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης , 8ης, 9ης και 10ης αναµόρφωσης  αντίστοιχα. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων –33- ∆ηµοτικών Συµβούλων λόγω της µη προσέλευσης του ∆ηµοτικού 
Συµβούλου κ. Χ. Αναµουρλόγλου και της αποχώρησης των κ.κ. Ρ. Ουσταµπασίδου και 

Ν. Κουκουλάρη  και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας)  

 

µε ψήφους 23 ΥΠΕΡ, 4 ΚΑΤΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς,                              
Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη και Β. Πατσάκος), 5 ΛΕΥΚΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.      
∆. Θωµαΐδου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης) και 1 ΠΑΡΩΝ            

(ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης) 

 

Την αναµόρφωση του δηµοτικού προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικ. έτους 2011, για 11η 
φορά, ως ακολούθως: 

 
 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 Με  Κ.Α 0523.0001 και τίτλο " Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 
Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν1337/83) " πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

20.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 35.000,00 να γίνει ευρώ 55.000,00  

2 Με  Κ.Α. 4131.0008 και τίτλο " Εισφορά σε Μετοχικό Ταµείο " πρέπει να 
αυξηθεί κατά ευρώ 

10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 5.000,00 να γίνει ευρώ 15.000,00  

3 
Με  Κ.Α. 4131.0018 και τίτλο " Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ " πρέπει να αυξηθεί 
κατά ευρώ 

170,00 

 δηλαδή από ευρώ 500,00 να γίνει ευρώ 670,00  

4 
Με  Κ.Α. 4121.0001 και τίτλο " Φόροι µισθωτών υπηρεσιών " πρέπει να 
αυξηθεί κατά ευρώ 

140.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 272.500,00 να γίνει ευρώ 412.500,00  

5 
Με  Κ.Α. 4211.0001 και τίτλο " Επιστροφή χρηµάτων από υπολόγους 
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής " πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.500,00 να γίνει ευρώ  3.500,00  

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ 172.170,00 

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α  

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε  Κ.Α 00.6711.0001 και τίτλο " Απόδοση σε σχολικές 
επιτροπές "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

15.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 96.808,30 να γίνει ευρώ 81.808,30   

2 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.7134.0008 και τίτλο " Προµήθεια προγράµµατος 
επεξεργασίας εικόνας και κειµένου για την υποστήριξη της ∆ηµοτικής 
Πύλης "  πρέπει να µειωθεί κατά  

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

3 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6011.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης (µονίµων)"  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  17.730,00 να γίνει ευρώ 15.730,00  

4 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6011.0005 και τίτλο "Έξοδα κίνησης (µονίµων)-
ΚΑΠΗ"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

12.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  43.828,00 να γίνει ευρώ 31.828,00  
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5 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6021.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

3.300,00 

 δηλαδή από ευρώ  14.184,00 να γίνει ευρώ 10.884,00  

6 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6021.0005 και τίτλο "Έξοδα κίνησης καθαριστριών 
σχολικών κτιρίων"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

15.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  104.699,00 να γίνει ευρώ 89.199,00  

7 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6012.0001 και τίτλο " Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας και για εξαιρέσιµες ηέρες  και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αµοιβές"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

4.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  9.500,00 να γίνει ευρώ 5.500,00  

8 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6041.0004 και τίτλο "Tακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων ορισµένου χρόνου (σχολικοί φύλακες)"  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

40.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  40.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

9 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6041.0005 και τίτλο "Έξοδα κίνησης υπαλλήλων 
ορισµένου χρόνου (σχολικοί φύλακες)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

7.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  7.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

10 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6041.0006 και τίτλο "Tακτικές αποδοχές ορισµένου 
χρόνου (καθαριστριών σχολείων)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

28.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  28.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

11 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6041.0007 και τίτλο "Έξοδα κίνησης ορισµένου 
χρόνου (καθαριστριών σχολείων)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

7.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  7.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

12 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6054.0002 και τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ορισµένου χρόνου (σχολικών φυλάκων )"  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

9.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  9.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

13 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6054.0003 και τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές 
ορισµένου χρόνου (καθαριστριών σχολείων)"  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  8.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

14 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.7134.0001 και τίτλο " Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα "  πρέπει να µειωθεί κατά  

3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  8.000,00 να γίνει ευρώ 5.000,00  

15 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6471.0001 και τίτλο "Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών 
δραστηριοτήτων για την διεξαγωγή πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιωνικές 
Μέρες"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  33.000,00 να γίνει ευρώ 25.000,00   

16 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6473.0001 και τίτλο " Έξοδα οργάνωσης 
κοινωνικών δραστηριοτήτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

40.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  70.000,00 να γίνει ευρώ 30.000,00  

17 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6011.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης τακτικών 
υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού"  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

51.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  492.894,00 να γίνει ευρώ 441.894,00   

18 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6021.0001 και τίτλο " Αποδοχές υπαλλήλων 
καθαριότητας αορίστου χρόνου"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.216.197,88 να γίνει ευρώ 1.211.197,88   

19 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6022.0001 και τίτλο "Υπερωρίες υπαλλήλων 
καθαριότητας αορίστου χρόνου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

34.000,80 

 δηλαδή από ευρώ  121.280,00 να γίνει ευρώ 87.279,20   

20 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6042.0001 και τίτλο "Υπερωρίες υπαλλήλων 
καθαριότητας ορισµένου χρόνου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

9.000,00 
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 δηλαδή από ευρώ  9.400,00 να γίνει ευρώ 400,00  

21 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6671.0001 και τίτλο "Προµήθεια αναλωσίµων 
ανταλλακτικών οχηµάτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

4.100.00 

 δηλαδή από ευρώ  20.000,00 να γίνει ευρώ 15.900,00  

22 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6671.0002 και τίτλο "Προµήθεια ανταλλακτικών για 
επισκευή αυτοκινήτων καθ/τας & ηλεκτροφωτ. "  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  50.000,00 να γίνει ευρώ 40.000,00  

23 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.6671.0003 και τίτλο "Προµήθεια ελαστικών 
αυτοκινήτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

4.900,00 

 δηλαδή από ευρώ  35.000,00 να γίνει ευρώ 30.100,00  

24 Το έξοδο µε  Κ.Α. 20.7132.0008 και τίτλο "Προµήθεια ηµιφορτηγού "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

25.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  25.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

25 Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7323.0037 και τίτλο "∆ιάνοιξη οδού Κυδωνιών "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

4.537,06 

 δηλαδή από ευρώ  28.298,85 να γίνει ευρώ 23.761,79  

26 Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7323.0041 και τίτλο "Βελτίωση ολισθηρότητας 
οδοστρωµάτων δηµοτικών οδών  "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

20.209,19 

 δηλαδή από ευρώ  27.109,19 να γίνει ευρώ 6.900,00  

27 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7324.0033 και τίτλο "∆ιαµόρφωση σχολικών 
πεζοδροµίων και οδών ήπιας κυκλοφορίας πέριξ σχολικών 
συγκροτηµάτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

15.235,58 

 δηλαδή από ευρώ  115.448,44 να γίνει ευρώ 100.212,86  

28 Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7334.0005 και τίτλο "∆ιαµόρφωση πεζοδροµίων 
οδού Σµύρνης "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

6.732,83 

 δηλαδή από ευρώ  17.670,76 να γίνει ευρώ 10.937,93  

29 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7334.0007 και τίτλο "Ανακασκευή πεζοδροµίων και 
συντήρηση οδοστρώµατος οδού Άγγελου Σικελιανού και λοιπών οδών  "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

6.032,44 

 δηλαδή από ευρώ  75.739,02 να γίνει ευρώ 69.706,58  

30 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7334.0008 και τίτλο "Ανακατασκευή πεζοδροµίων 
διαφόρων περιοχών-βελτίωση βαδισιµότητας  "  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

21.095,75 

 δηλαδή από ευρώ  25.874,61 να γίνει ευρώ 4.778,86  

31 Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7134.0001 και τίτλο "Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

32 Το έξοδο µε  Κ.Α. 35.7134.0001 και τίτλο " Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

33 Το έξοδο µε  Κ.Α. 50.7134.0001 και τίτλο " Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα "  πρέπει να µειωθεί κατά  

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

                                                                                              ΣΥΝΟΛΟ          422.643,65 

 

Μετά την αύξηση στο σκέλος των εσόδων(172.170,00) και τη  µείωση  στο σκέλος 
των εξόδων (422.643,65) το προηγούµενο (314.791,45) αποθεµατικό κεφάλαιο µε  
Κ.Α. 9111.0001  διαµορφώνεται σε ευρώ  909.605,10 (172.170,00 + 422.643,65 + 
314.791,45) 
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 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α  

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

Το έσοδο µε Κ.Α 4142.0002 και τίτλο "Yπέρ Ταχ. Ταµιευτήριου"  πρέπει 
να µειωθεί κατά ευρώ 1 
δηλαδή από ευρώ 200.000,00  να γίνει ευρώ 190.000,00 

10.000,00 

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ 10.000,00 

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6056.0002 και τίτλο " Eτήσια εισφορά ΤΑ∆ΚΥ-
ΤΕΑ∆Υ "  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

71.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 536.000,00 να γίνει ευρώ 607.500,00  

2 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6056.0003 και τίτλο " Eτήσια εισφορά ΤΑ∆ΚΥ-
ΤΠ∆Υ"  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

22.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 180.000,00 να γίνει ευρώ 202.500,00   

3 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6433.0001 και τίτλο " Τιµητικές διακρίσεις, 
αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 
αντιπροσωπειών "  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.000,00 να γίνει ευρώ 9.000,00  

4 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6711.0019 και τίτλο " Απόδοση στο νοµικό 
πρόσωπο σχολικών µονάδων πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης ” πρέπει να 
αυξηθεί κατά ευρώ 

11.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 228.097,35 να γίνει ευρώ 239.597,35   

5 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6711.0020 και τίτλο " Απόδοση στο νοµικό 
πρόσωπο σχολικών µονάδων δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης ”  πρέπει να 
αυξηθεί κατά ευρώ 

3.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 215.832,58 να γίνει ευρώ 219.332,58  

6 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6721.0002 και τίτλο " Εισφορά υπέρ συνδέσµου 21 
ΟΤΑ Β.Α Τοµέα Νοµαρχίας Αθήνας ”  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.520,00 

 δηλαδή από ευρώ 15.800,00 να γίνει ευρώ 17.320,00  

7 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6253.0001 και τίτλο " Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 2.000,00 να γίνει ευρώ 4.000,00  

8 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6253.0002 και τίτλο " Ασφάλιστρα για τα µεταφορικά 
µέσα της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

5.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 15.500,00 να γίνει ευρώ 21.000,00  

9 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6273.0001 και τίτλο " Φωτισµός και κίνηση-
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος κτιρίων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

30.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 120.000,00 να γίνει ευρώ 150.000,00  

10 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6462.0001 και τίτλο " ∆ηµοσίευση προκηρύξεων” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

6.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 8.000,00 να γίνει ευρώ 14.000,00  

11 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6263.0001 και τίτλο " Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.500,00 να γίνει ευρώ 2.500,00  

12 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6671.0001 και τίτλο " Ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.000,00 να γίνει ευρώ 2.000,00  

13 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6673.0001 και τίτλο " Ανταλλακτικά επίπλων και 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

6.000,00 
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 δηλαδή από ευρώ 10.000,00 να γίνει ευρώ 16.000,00  

14 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0001 και τίτλο " Tακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 98.471,13 να γίνει ευρώ 108.471,13  

15 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0004 και τίτλο " Tακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόµατα)” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

47.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 165.000,00 να γίνει ευρώ 212.000,00  

16 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6042.0001 και τίτλο " Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασίας προσωπικού κατασκήνωσης” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

7.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 0,00 να γίνει ευρώ 7.000,00  

17 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6054.0001 και τίτλο " Εργοδοτικές εισφορές 
εκτάκτου προσωπικού κατασκήνωσης” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 14.760,00 να γίνει ευρώ 17.760,00  

18 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6063.0001 και τίτλο " Λοιπές παροχές σε είδος 
(ένδυση εργατοτεχνικού προσωπικού κλπ)” πρέπει να αυξηθεί κατά 
ευρώ 

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 3.364,00  να γίνει ευρώ 8.364,00  

19 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6265.0001 και τίτλο "Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού" πρέπει 
να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.500,00 να γίνει ευρώ 2.500,00  

20 Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6253.0001 και τίτλο "Aσφάλιστρα αυτοκινήτων” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

23.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 70.000,00 να γίνει ευρώ 93.000,00  

21 
Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6263.0001 και τίτλο "Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων υπηρεσίας καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

27.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 100.000,00 να γίνει ευρώ 127.000,00  

22 Το έξοδο µε Κ.Α. 20.7132.0010 και τίτλο " Προµήθεια ανατρεπόµενου 
φορτηγού µε γερανό ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

93.000,80 

 δηλαδή από ευρώ 26.999,20 να γίνει ευρώ 120.000,00  

23 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6253.0001 και τίτλο "Aσφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

4.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 6.000,00 να γίνει ευρώ 10.000,00  

24 Το έξοδο µε Κ.Α. 80.8231.0018 και τίτλο " Εισφορά υπέρ ΤΣΑY “ πρέπει 
να αυξηθεί κατά ευρώ 

170,00 

 δηλαδή από ευρώ 500,00 να γίνει ευρώ 670,00  

25 Το έξοδο µε Κ.Α. 80.8221.0001 και τίτλο " Φόροι µισθωτών υπηρεσιών ” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

140.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 272.500,00 να γίνει ευρώ 412.500,00  

26 Με  Κ.Α. 15.6474.0002 και τίτλο " Έξοδα για τη λειτουργία Κοινωνικού 
Παντοπωλείου "  γράφεται πίστωση ευρώ 

40.000,00 

27 

Με  Κ.Α. 30.7425.0014 και τίτλο " Yπηρεσίες Συµβούλου για την 
προσαρµογή και συµβατότητα των Ηλεκτροµηχανολογικών µελετών µε 
την αρχιτεκτονική και στατική µελέτη του υπόγειου σταθµού αυτοκινήτων 
στο Ο.Τ 150 "  γράφεται πίστωση ευρώ 

24.600,00 

28 
Με  Κ.Α. 30.7425.0015 και τίτλο " Yπηρεσίες Συµβούλου για τον έλεγχο 
της µελέτης αντιστήριξης πρανών για την κατασκευή του υπόγειου 
σταθµού αυτοκινήτων στο Ο.Τ 150 "  γράφεται πίστωση ευρώ 

24.600,00 
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29 
Με  Κ.Α. 30.7425.0016 και τίτλο " Yπηρεσίες Συµβούλου για την 
ενοποίηση του επίγειου χώρου στο Ο.Τ 150 µε την πλατεία Αγ. Γεωργίου 
και το δίκτυο πεζοδρόµων"  γράφεται πίστωση ευρώ 

24.600,00 

                                                                                                    ΣΥΝΟΛΟ 643.990,80 

 
Μετά τις πιο πάνω εγγραφές στο σκέλος των εσόδων (10.000,00) και των 
εξόδων (643.990,80) το παραπάνω αποθεµατικό (909.605,10) µε  Κ.Α. 9111.0001  
διαµορφώνεται σε ευρώ  255.614,30  (909.605,10 – 653.990,80 ) 

 

Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια ηµέρα. 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

O Γραµµατέας ∆.Σ. 
Γ. Αναστασιάδου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                  
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 
Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, 

Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,                        
Π. Κωστάκης, Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος,               
∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου,                        

Φ. Αθυµαρίτου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ι. Λαζαρίδης, 
∆. Θωµαΐδου, Ν. Μπράτιµος, Π. Τσουκαλάς,                    
Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος,                              

∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης 
 

 

Ακριβές Αντίγραφο              
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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