
 
 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                    ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                           
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ  
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ                                                                                                                                    
ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 

Π Ρ Α Ξ Η   µε αριθ. 357 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 28 από 28-11-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 27/40644/23-11-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«13η αναµόρφωση ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικ. έτους 2011» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ΦΙΛΙΠΠΑ ΑΘΥΜΑΡΙΤΟΥ 

 

Μ Ε Λ Η 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή, Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, 
Α. Καρβουνιάρης, Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης, Α. Τσαούσης,              
Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης, Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή,  Π. Κωστάκης,                       

Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης,  
Α. ∆ηµητσάνου, Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος,               

Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός, Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, 
Ν. Κουκουλάρης, ∆. Κουκουλάρης, Γ. Τσοµπανίδου, Α. Χατζησαββίδης,                         

∆. Σακαλόγλου,  ∆. Θωµαΐδου 
 

∆εν προσήλθαν στην συνεδρίαση, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόµιµα και εµπρόθεσµα, 
όπως φαίνεται από τα σχετικά αποδεικτικά επίδοσης, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ.                      
Ν. Ιωαννίδης, Γ. Αναστασιάδου, Π. Βλασσάς. 
 
Στο σηµείο αυτό o Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Πέτρος Μπουρδούκος, επειδή 
απουσιάζει η Γραµµατέας του Σώµατος κ. Γεωργία Αναστασιάδου, αναθέτει τα 
καθήκοντα του Γραµµατέα ∆ηµοτικού Συµβουλίου στην ∆ηµοτική Σύµβουλο                       
κ. Φιλίππα Αθυµαρίτου. 
 
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. Β. Πατσάκος, και είχε αποχωρήσει ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆. Σακαλόγλου. 
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Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.40499/23-11-2011 
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 13ης αναµόρφωσής του για τους εξής λόγους: 

Οι Κ.Α, της µισθοδοσίας του προσωπικού τροποποιούνται, λόγω κατάργησης των εξόδων 
κίνησης των εργαζοµένων µε τον Ν. 4024/17-10-2011. 

Ο Κ.Α. «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας & 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» αυξάνεται λόγω αυξηµένης επιχορήγησης; και αντίστοιχα 
αυξάνεται και η σχετική κατανοµή στους Κ.Α εξόδων. 

Ο Κ.Α. των δικαστικών εξόδων ενισχύεται για την κάλυψη εκτέλεσης δικαστικής απόφασης 
αποζηµίωσης εργαζοµένων. 

Λόγω της 5ης τροποποίησης του Τεχνικού Προγράµµατος µειώνονται Κ.Α. συνεχιζόµενων 
έργων και δηµιουργούνται νέοι. 

Προκειµένου ο ∆ήµος να καλύψει τη δαπάνη  για το οικονοµικό έτος 2011 που αφορά  στην 
εκτέλεση της προγραµµατικής σύµβασης για τη µίσθωση τριών (3) λεωφορείων της ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας και στην εκτέλεση προγραµµατικής σύµβασης για τη φιλοξενία και την επιµέλεια 
παιδιών του ∆ήµου Ν. Ιωνίας εγγράφει νέους Κ.Α εξόδων. 

 Για τους παραπάνω λόγους καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την 13Η 
Αναµόρφωση του προϋπολογισµού όπως παρακάτω: 

 

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 
Με  Κ.Α. 0614.0001 και τίτλο "ΚΑΠ για τη κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 55Ν1946/91)" πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ   

20.100,00 

 δηλαδή από ευρώ  550.000,00 να γίνει ευρώ 570.100,00  

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ  20.100,00 

 
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

 

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6031.0003 και τίτλο " Έξοδα κίνησης ∆ικηγόρου 
∆ήµου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

591,00 

 δηλαδή από ευρώ  3.546,00 να γίνει ευρώ 2.955,00   

2 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6031.0002 και τίτλο " Αποδοχές Γ.Γ. Ειδικών 
Συνεργατών κ.λ.π "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   15.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  92.381,68 να γίνει ευρώ 77.381,68  

3 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6331.0001 και τίτλο " Λοιποί φόροι-τέλη (Ενιαίο 
τέλος ακινήτων) "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   13.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  13.500,00 να γίνει ευρώ 0,00  

4 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης (µονίµων) "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   42.909,50 

 δηλαδή από ευρώ  219.852,00 να γίνει ευρώ 176.942,50  

5 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6021.0006 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
σχολικών φυλάκων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  306.274,79 να γίνει 296.274,79  

6 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6051.0002 και τίτλο " Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΚΑΠΗ "  πρέπει να 
µειωθεί κατά ευρώ   

14.000,00 
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 δηλαδή από ευρώ  76.600,00  να γίνει ευρώ 62.600,00  

7 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6052.0003 και τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου-Σχολικοί φύλακες "  πρέπει 
να µειωθεί κατά ευρώ   

23.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  111.895,57 να γίνει ευρώ 88.895,57  

8 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7311.0024 και τίτλο "Ανακατασκευή ∆ηµοτικού 
κτιρίου στην πλατεία του Αγ. Στεφάνου και επισκευές λοιπών δηµοτικών 
κτιρίων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

22.140,00 

 δηλαδή από ευρώ  35.000,00 να γίνει ευρώ 12.860,00  

9 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 35.6011.0001 και τίτλο "Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

78.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.088.407,42 να γίνει ευρώ 1.010.407,42  

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ         219.140,50 

 
Μετά την αύξηση στο σκέλος των εσόδων(20.100,00) και τη µείωση  στο σκέλος των 
εξόδων (219.140,50) το προηγούµενο (245.864,30) αποθεµατικό κεφάλαιο µε  Κ.Α. 
9111.0001 διαµορφώνεται σε ευρώ 485.104,80 (245.864,30+219.140,50+ 20.100,00) 

 
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

 

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6031.0001 και τίτλο " Αποδοχές ∆ικηγόρου 
∆ήµου "  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 22.956,60 να γίνει ευρώ 23.956,60  

2 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6121.0001 και τίτλο " Έξοδα παραστάσεως 
∆ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου δηµοτικού 
συµβουλίου(άρθρο 173 ∆ΚΚ)"  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

20.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 229.121,40 να γίνει ευρώ 249.121,40   

3 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6492.0001 και τίτλο " ∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

15.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 46.500,00 να γίνει ευρώ 61.500,00   

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

28.459,89 

 δηλαδή από ευρώ 239.597,35 να γίνει ευρώ  268.417,24  

5 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6124.0001 και τίτλο " Έξοδα κηδείας 
∆ηµάρχου και Προέδρου Κοινοτήτων "  πρέπει να αυξηθεί κατά 
ευρώ 

2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 5.000,00 να γίνει ευρώ 7.000,00  

6 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6011.0003 και τίτλο "Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων ΚΕΠ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 109.497,49 να γίνει ευρώ 114.497,49  

7 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6021.0001 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 17.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 241.946,00 να γίνει ευρώ 224.946,00  

8 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6253.0001 και τίτλο "Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 550,00 

 δηλαδή από ευρώ 4.000,00 να γίνει  ευρώ 4.550,00  

9 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0004 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα)-ΚΑΠΗ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 212.000,00 να γίνει ευρώ 213.000,00  
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10 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0004 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
καθαριστριών σχολικών κτιρίων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 26.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 408.180,00 να γίνει ευρώ 434.180,00  

11 
Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6011.0001 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα)” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

11.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 432.167,52 να γίνει ευρώ 443.167,52  

12 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6021.0001 και τίτλο " Αποδοχές υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου. ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 174.383,16 να γίνει ευρώ 184.383,16  

13 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6615.0001 και τίτλο " Εκτυπώσεις εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 1.000,00 

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

14 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6736.0001 και τίτλο " Προγραµµατική σύµβαση 
για τη  µίσθωση τριών (3) λεωφορείων της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας 
” γράφεται πίστωση 

2.583,00 

15 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6736.0002 και τίτλο " Προγραµµατική σύµβαση 
για τη  φιλοξενία και την επιµέλεια παιδιών του ∆ήµου Ν. Ιωνίας ” 
γράφεται πίστωση 

15.000,00 

16 

Το έξοδο µε Κ.Α. 30.7413.0022 και τίτλο "Εργασία (παροχή 
υπηρεσίας) για την σύνταξη οικονοµικής και τεχνικής προτάσεως 
περί συνδέσεως δηµοτικών κτιρίων µε το δίκτυο φυσικού  αερίου ” 
γράφεται πίστωση 

22.140,00 

                                                        ΣΥΝΟΛΟ           177.732,89 

 
Μετά τις πιο πάνω εγγραφές στο σκέλος των εξόδων (177.732,89) το παραπάνω 
αποθεµατικό (485.104,80) µε  Κ.Α. 9111.0001  διαµορφώνεται σε ευρώ  
307.371,91  (485.104,80 – 177.732,89)» 

 
 

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: 

� την υπ’ αριθµ. 40499/23-11-2011 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, 
279/12-9-2011, 314/31-10-2011 και 342/14-11-2011 πράξεις του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση της 1ης, 2ης, 3ης

ς, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης , 8ης, 9ης, 
10ης, 11ης και 12ης αναµόρφωσης  αντίστοιχα, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων –36- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού 
(λόγω της µη προσέλευσης του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. Β. Πατσάκου                               
και µετά την αποχώρηση  του ∆ηµοτικού Συµβούλου κ. ∆. Σακαλόγλου                                  

και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 
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µε ψήφους 25 ΥΠΕΡ,  3 ΚΑΤΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. Τσουκαλάς,                            
Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη),  7 ΛΕΥΚΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. ∆. Θωµαΐδου,              
Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου, Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. 
∆ακουτρός)  και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης) 

 
 
Την έγκριση της 13ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011, ως 
κατωτέρω: 
 

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 
Με  Κ.Α. 0614.0001 και τίτλο "ΚΑΠ για τη κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 
εκπαίδευσης (άρθρο 55Ν1946/91)" πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ   

20.100,00 

 δηλαδή από ευρώ  550.000,00 να γίνει ευρώ 570.100,00  

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ  20.100,00 

 
 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

 

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6031.0003 και τίτλο " Έξοδα κίνησης ∆ικηγόρου 
∆ήµου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

591,00 

 δηλαδή από ευρώ  3.546,00 να γίνει ευρώ 2.955,00   

2 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6031.0002 και τίτλο " Αποδοχές Γ.Γ. Ειδικών 
Συνεργατών κ.λ.π "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

15.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  92.381,68 να γίνει ευρώ 77.381,68  

3 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6331.0001 και τίτλο " Λοιποί φόροι-τέλη (Ενιαίο 
τέλος ακινήτων) "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

13.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  13.500,00 να γίνει ευρώ 0,00  

4 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης (µονίµων) "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

42.909,50 

 δηλαδή από ευρώ  219.852,00 να γίνει ευρώ 176.942,50  

5 Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6021.0006 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
σχολικών φυλάκων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  306.274,79 να γίνει 296.274,79  

6 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6051.0002 και τίτλο " Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ικαίου - ΚΑΠΗ "  πρέπει να 
µειωθεί κατά ευρώ   

14.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  76.600,00  να γίνει ευρώ 62.600,00  

7 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 15.6052.0003 και τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων µε σύµβαση αορίστου χρόνου-Σχολικοί φύλακες "  πρέπει 
να µειωθεί κατά ευρώ   

23.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  111.895,57 να γίνει ευρώ 88.895,57  

8 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 30.7311.0024 και τίτλο "Ανακατασκευή ∆ηµοτικού 
κτιρίου στην πλατεία του Αγ. Στεφάνου και επισκευές λοιπών 
δηµοτικών κτιρίων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

22.140,00 

 δηλαδή από ευρώ  35.000,00 να γίνει ευρώ 12.860,00  

9 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 35.6011.0001 και τίτλο "Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

78.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1.088.407,42 να γίνει ευρώ 1.010.407,42  

                                                                                      ΣΥΝΟΛΟ         219.140,50 

 
Μετά την αύξηση στο σκέλος των εσόδων(20.100,00) και τη µείωση  στο σκέλος των 
εξόδων (219.140,50) το προηγούµενο (245.864,30) αποθεµατικό κεφάλαιο µε  Κ.Α. 
9111.0001 διαµορφώνεται σε ευρώ 485.104,80 (245.864,30+219.140,50+ 20.100,00) 
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ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α 

 

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6031.0001 και τίτλο " Αποδοχές ∆ικηγόρου 
∆ήµου "  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 22.956,60 να γίνει ευρώ 23.956,60  

2 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6121.0001 και τίτλο " Έξοδα παραστάσεως 
∆ηµάρχου, αντιδηµάρχων και προέδρου δηµοτικού 
συµβουλίου(άρθρο 173 ∆ΚΚ)"  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

20.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 229.121,40 να γίνει ευρώ 249.121,40   

3 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6492.0001 και τίτλο " ∆ικαστικά έξοδα και 
έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών 
πράξεων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

15.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 46.500,00 να γίνει ευρώ 61.500,00   

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

28.459,89 

 δηλαδή από ευρώ 239.597,35 να γίνει ευρώ  268.417,24  

5 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6124.0001 και τίτλο " Έξοδα κηδείας 
∆ηµάρχου και Προέδρου Κοινοτήτων "  πρέπει να αυξηθεί κατά 
ευρώ 

2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 5.000,00 να γίνει ευρώ 7.000,00  

6 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6011.0003 και τίτλο "Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων ΚΕΠ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 109.497,49 να γίνει ευρώ 114.497,49  

7 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6021.0001 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων αορίστου χρόνου” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

17.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 241.946,00 να γίνει ευρώ 224.946,00  

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

550,00 

 δηλαδή από ευρώ 4.000,00 να γίνει  ευρώ 4.550,00  

9 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0004 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα)-ΚΑΠΗ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 212.000,00 να γίνει ευρώ 213.000,00  

10 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0004 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
καθαριστριών σχολικών κτιρίων” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

26.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 408.180,00 να γίνει ευρώ 434.180,00  

11 
Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6011.0001 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα)” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

11.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 432.167,52 να γίνει ευρώ 443.167,52  

12 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6021.0001 και τίτλο " Αποδοχές υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου. ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

10.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 174.383,16 να γίνει ευρώ 184.383,16  

13 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6615.0001 και τίτλο " Εκτυπώσεις εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις ” πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

1.000,00 

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

14 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6736.0001 και τίτλο " Προγραµµατική 
σύµβαση για τη  µίσθωση τριών (3) λεωφορείων της ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας ” γράφεται πίστωση 

2.583,00 
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15 
Το έξοδο µε Κ.Α. 00.6736.0002 και τίτλο " Προγραµµατική 
σύµβαση για τη  φιλοξενία και την επιµέλεια παιδιών του ∆ήµου Ν. 
Ιωνίας ” γράφεται πίστωση 

15.000,00 

16 

Το έξοδο µε Κ.Α. 30.7413.0022 και τίτλο "Εργασία (παροχή 
υπηρεσίας) για την σύνταξη οικονοµικής και τεχνικής προτάσεως 
περί συνδέσεως δηµοτικών κτιρίων µε το δίκτυο φυσικού  αερίου ” 
γράφεται πίστωση 

22.140,00 

                                                        ΣΥΝΟΛΟ           177.732,89 

 
Μετά τις πιο πάνω εγγραφές στο σκέλος των εξόδων (177.732,89) το 
παραπάνω αποθεµατικό (485.104,80) µε  Κ.Α. 9111.0001  διαµορφώνεται σε 
ευρώ  307.371,91  (485.104,80 – 177.732,89)» 

 
 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
Φ. Αθυµαρίτου 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ι. Κολµανιώτης, Σ. Βανδώρος, Ο. Κατηµερτζή,                 
Ξ. Κυριακόπουλος, Φ. Τσοµπάνογλου, Α. Καρβουνιάρης, 

Χ. Χατζηΐωάννου, Ι. Γλυνός, Λ. Καραγιαννίδης,                      
Α. Τσαούσης, Γ. Ιωαννίδης, Π. Αβακουµίδης,                   
Ε. Αµανατίδου-Χατζηπαυλή, Π. Κωστάκης,                          

Σπ. Αµανατίδης, Γ. Παπαδόπουλος, Χ. Αναµουρλόγλου, 
∆. Κυριαζής, ∆. Κωστιδάκης, Α. ∆ηµητσάνου,                  
Π. Μανούρης, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                      
Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, Ν. ∆ακουτρός,                           
Π. Τσουκαλάς, Θ. Χαµαλίδης, Σ. Μαλαγάρη,                            

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

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                  
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος  Μπουρδούκος  
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