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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. 417 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της µε αριθµό 32 από 22-12-2011 συνεδρίασης αυτού, που έγινε 
µε  την αριθ. 31/43858/16-12-2011  πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. 
Πέτρου Μπουρδούκου. 

 

ΓΙΑ 
«14η αναµόρφωση του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού, οικ. έτους 2011» 

 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΗΡΑΚΛΗΣ ΓΚΟΤΣΗΣ 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                              ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

          ΠΕΤΡΟΣ  ΜΠΟΥΡ∆ΟΥΚΟΣ                                        ∆ΗΜΗΤΡΗΣ  ΚΥΡΙΑΖΗΣ  

 

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, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κωστιδάκης,  Α. ∆ηµητσάνου, Φ. Αθυµαρίτου, 
Λ. Βουδούρης, Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου,                          

Ν. Μπράτιµος, Ι. Λαζαρίδης, 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.                      
Γ. Αναστασιάδου, Γ. Παπαδόπουλος, Ν. ∆ακουτρός, ∆. Σακαλόγλου, ∆. Θωµαΐδου. 
 
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 στον ∆ηµοτικό Σύµβουλο                       
κ. ∆ηµήτρη Κυριαζή.  
 
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. 
 
 

ΑΔΑ: 45ΨΡΩΚΥ-ΡΚΥ



 2 

Κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού δεν είχε προσέλθει η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ.                    
Γ. Τσοµπανίδου, και αποχώρησαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Ν. Μπράτιµος,                      
Π. Τσουκαλάς, Ν. Κουκουλάρης και ∆. Κουκουλάρης.   

 
 

Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, µε την αρ. πρ.43813/16-12-2011 
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 14ης αναµόρφωσής του για τους εξής λόγους: 

Ο Κ.Α. «Έξοδα κίνησης τακτικών υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού» τα οποία 
έχουν καταργηθεί, µειώνεται και αυξάνονται οι Κ.Α. «Γάλα εργαζοµένων» και «Ασφάλιστρα 
αυτοκινήτων» της ίδιας υπηρεσίας. 

Ο Κ.Α. «Αποδοχές υπαλλήλων αορίστου χρόνου» της Τεχνικής Υπηρεσίας αυξάνεται για να 
καλυφθεί το έξοδο µισθοδοσίας υπαλλήλου από µετάταξη από την  ΟΣΕ - ΤΡΑΙΝΟΣΕ για την 
οποία το έσοδο  καλύπτεται από επιχορήγηση µέσω των ΚΑΠ. 

Το έσοδο «Επιχορήγηση για καταβολή µισθωµάτων σχολικών µονάδων και µεταφεροµένων 
υπηρεσιών Ν. 3852/2010» αυξάνεται ύστερα από την αποστολή δεύτερης δόσης και αυξάνεται 
και το αντίστοιχο έξοδο στον Κ.Α. 15.6232.0002 «Μισθώµατα σχολικών µονάδων και 
µεταφεροµένων υπηρεσιών Ν. 3852/2010». 

Αυξάνονται οι Κ.Α. τελών κυκλοφορίας στις ∆ιοικητικές Υπηρεσίες και την ∆ηµοτική 
Συγκοινωνία και ο Κ.Α. των ασφαλίστρων της Τεχνικής Υπηρεσίας για κάλυψη δαπανών το 
ύψος των οποίων δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθεί επακριβώς κατά την σύνταξη του 
Προϋπολογισµού.  

Σύµφωνα µε την 398/12-12-2011 (A∆Α 45Ψ4ΩΚΥ-ΩΞΡ) απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου, µε 
την οποία ύστερα από εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών και την 392/29-11-2011 πράξη της 
Οικονοµικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε η αναµόρφωση του Προϋπολογισµού,  όπως 
περιγράφεται στους παρακάτω πίνακες: 
 
 ΕΣΟ∆Α: 

Κωδικός Περιγραφή Προτεινόµενη 
αναµόρφωση 

0122.0001 
Τέλη και δικαιώµατα απο εµποροπανηγύρεις παζάρια & 
λαϊκές αγορές (αρθρο 19 Β∆ 24/9-20/10/1958) 

-150.000,00 

0522.0001 Μετατροπή σε χρήµα της εισφοράς σε γη (άρθρο 8 Ν 
1337/83) 

-400.000,00 

1512.0001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 
170/67(άρθρο 31 Ν 2130/93) 

-120.000,00 

1512.0003 Πρόστιµα ΚΟΚ(παράνοµη στάθµευση από ∆ηµοτική 
Αστυνοµία) 

-20.000 

1513.0001 Πρόστιµα για παραβάσεις φορολογικών διατάξεων (άρθρο 
19 Ν 1080/80) 

-180.000,00 

1519.0001 Πρόστιµα παραβάσεων του Ν3868/10 (απαγόρευση 
καπνίσµατος) 

-28.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  - 898.000,00 
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ΕΞΟ∆Α: 

Κωδικός Περιγραφή Προτεινόµενη 
αναµόρφωση 

00.6721.0001 Εισφορά υπέρ συνδέσµων ΕΣΚ∆ΝΑ -40.138,00 
00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις Χρήσης -8.000,00 
00.7112.0001 Αγορά οικοπέδου -150.000,00 
10.6011.0002 Έξοδα κίνησης(µονίµων -4800,00 
1060110004 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων ΚΕΠ -3660,17 
1060110007 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας -4317,50 
1060110008 Έξοδα κίνησης ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας(µόνιµοι) -6124,90 
1060210002 Έξοδα κίνησης(αορίστου) -4687,62 
1060210005 Έξοδα κίνησης αορίστου ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας -1826,72 
1060210007 Έξοδα κίνησης αορίστου Κ.Ε.Π -671,58 
1062320001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων -8.500 
1560110002 Έξοδα κίνησης(µονίµων) -995,29 
1560110005 Έξοδα κίνησης(µονίµων)-ΚΑΠΗ -1512,37 
1560210002 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου -380,30 
1560210005 Έξοδα κίνησης καθαριστριών σχολικών κτιρίων -1010,18 
1560210007 Έξοδα κίνησης σχολικών φυλάκων -5384,05 
1560210009 Έξοδα κίνησης υπαλλήλων αορίστου χρόνου - ΚΑΠΗ -713,59 

1560510001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου -1000 

1562320001 Μισθώµατα κτιρίων - Τεχνικών έργων ακινήτων -35.000,00 

1564810006 
Προµήθεια κρεάτων-κοτόπουλων-κατεψυγµένων 
τροφίµων 

-2.355,08 

1564810008 Προµήθεια αναψυκτικών -1206,29 
1564810009 Προµήθεια παγωτών -828,76 
1564810010 Προµήθεια αυγών -193,52 
1564810011 Προµήθεια κατεψυγµένων τροφίµων -826,33 
3060110002 Έξοδα κίνησης(µονίµων) -10906,60 
3060210002 Έξοδα κίνησης (αορίστου χρόνου) -6044,28 

3060510001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου 

-5000,00 

30.7111.0002 
Απαλλοτρίωση κοινόχρηστων χώρων περιοχής 
Ανθρακωρυχείων 

-400.000,00 

35.6011.0001 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός µισθός, 
δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

-32.000,00 

3560110002 Έξοδα κίνησης(µονίµων) -46.473,84 
3560210002 Έξοδα κίνησης(αορίστου) -5909,97 

3560510001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου -15.000,00 

3562130001 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας -20.000,00 
4061160001 Αµοιβές δικαστικών επιµελητών  -5000,00 
4062210001 Ταχυδροµικά τέλη -4500,00 
4062630001 Ασφάλιστρα  -500,00 

4062630001 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  -1000,00 

4062650001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού 
σκευών και λοιπού εξοπλισµού 

-5000,00 

4062650002 Συντήρηση τηλεφωνικών κέντρων  -3000,00 
4062650003 Συντήρηση server  -3000,00 
4062710001 Ύδρευση   -2000,00 
4062730001 Φωτισµός  -6000,00 
4064630001 Έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων  -1000,00 
4066110001 Προµήθεια βιβλίων κλπ  -200,00 
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4066120001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων  -5000,00 
4066150001 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις  -1000,00 
4066510001 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων  -2000,00 
4066710001 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων  -200,00 
4066730001 Ανταλλακτικά επιπλων σκευών  -2100,00 
4066940001 Λοιπές Προµήθειες -4500,00 

4071340001 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά 

 -5000,00 

4071340002 Προµήθεια λογισµιών προγραµµάτων  -3000,00 
4071350001 Λοιπός εξοπλισµός  -1000,00 

5060110001 
Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός,δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

-8000,00 

5060110002 Έξοδα κίνησης(µονίµων) -16333,06 

5060510001 
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού µε σύµβαση 
∆ηµοσίου ∆ικαίου 

-5000,00 

5060610001 Παροχές ένδυσης -25000 
5062320001 Μισθώµατα κτιρίων -4200,00 

   ΣΥΝΟΛΟ -898.000,00 
      

Για τους παραπάνω λόγους καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει την 14Η 
Αναµόρφωση του προϋπολογισµού όπως παρακάτω: 

 

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 
Με  Κ.Α. 1214.0005 και τίτλο " Επιχορήγηση για καταβολή 
µισθωµάτων σχολ. µονάδων & µεταφερόµενων υπηρεσιών του Ν. 
3852/10" πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ   

258.985,58 

 δηλαδή από ευρώ  449232,00 να γίνει ευρώ 708217,58  

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

230,00 

 δηλαδή από ευρώ  670,00 να γίνει ευρώ 900,00  

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ 259.215,58 

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α  

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6721.0001 και τίτλο " Εισφορά υπέρ 
συνδέσµου ΕΣΚ∆ΝΑ "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   40.138,00 

  δηλαδή από ευρώ  1.300.000,00 να γίνει ευρώ 1.259.862,00   

2 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6821.0001 και τίτλο "Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις Χρήσης "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  20.000,00 να γίνει ευρώ 12.000,00  

3 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.7112.0001 και τίτλο " Αγορά οικοπέδου "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   150.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  150.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

4 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης (µονίµων)"  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   4.800,00 

 δηλαδή από ευρώ  176.942,50 να γίνει ευρώ 172.142,50  

5 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0004 και τίτλο " Έξοδα κίνησης 
υπαλλήλων ΚΕΠ "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   3.660,17 

 δηλαδή από ευρώ  να γίνει 21.726,00 να γίνει ευρώ 18.065,83  

6 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0007 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 4.317,50 
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υπαλλήλων ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ  

 δηλαδή από ευρώ  112748.40  να γίνει ευρώ 108430,9  

7 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0008 και τίτλο " Έξοδα κίνησης ∆ηµοτικής 
Συγκοινωνίας (µόνιµοι) "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   6.124,90 

 δηλαδή από ευρώ  24822,00 να γίνει ευρώ 18697,10  

8 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6021.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης 
(αορίστου)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   4.687,62 

 δηλαδή από ευρώ  49644,00 να γίνει ευρώ 44956,38  

9 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6021.0005 και τίτλο " Έξοδα κίνησης αορίστου 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.826,72 

 δηλαδή από ευρώ  7092,00 να γίνει ευρώ 5265,28  

10 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6021.0007 και τίτλο " Έξοδα κίνησης αορίστου 
ΚΕΠ "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   671,58 

 δηλαδή από ευρώ  3546,00 να γίνει ευρώ 2874,42  

11 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6232.0001 και τίτλο " Μισθώµατα ακινήτων – 
Τεχνικών έργων ακινήτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   8.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  58000,00 να γίνει ευρώ 49500,00  

12 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης (µονίµων)"  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   995,29 

 δηλαδή από ευρώ  15730,00 να γίνει ευρώ 14734,71  

13 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης 
(µονίµων)-ΚΑΠΗ "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.512,37 

 δηλαδή από ευρώ  31828,00 να γίνει ευρώ 30315,63  

14 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης αορίστου 
χρόνου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   380,30 

 δηλαδή από ευρώ  10884,00 να γίνει ευρώ 10503,70  

15 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0005 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης 
καθαριστριών σχολικών κτιρίων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.010,18 

 δηλαδή από ευρώ  89199,00 να γίνει ευρώ 88188,82  

16 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0007 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης σχολικών 
φυλάκων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   5.384,05 

 δηλαδή από ευρώ  56828,00 να γίνει ευρώ 51443,95  

17 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0009 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης αορίστου 
χρόνου-ΚΑΠΗ "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   713,59 

 δηλαδή από ευρώ  2406,00 να γίνει ευρώ 1692,41  

18 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6051.0001 και τίτλο "  Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ίκαιου "  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  19479,54να γίνει ευρώ 18479,54  

19 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6232.0001 και τίτλο " Μισθώµατα κτιρίων - 
Τεχνικών έργων ακινήτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   35.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  87500,00 να γίνει ευρώ 52500,00  

20 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0006 και τίτλο "  Προµήθεια κρεάτων – 
κοτόπουλων -κατεψυγµένων τροφίµων "  πρέπει να µειωθεί κατά 
ευρώ   

2.355,08 

 δηλαδή από ευρώ  15000,00 να γίνει ευρώ 12644,92  

21 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0008 και τίτλο "  Προµήθεια αναψυκτικών "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.206,29 

 δηλαδή από ευρώ  4000,00 να γίνει ευρώ 2793,71  

22 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0009 και τίτλο "  Προµήθεια παγωτών "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   828,76 

 δηλαδή από ευρώ  2000,00 να γίνει ευρώ 1171,24  

23 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0010 και τίτλο "  Προµήθεια αυγών "  193,52 
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πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

 δηλαδή από ευρώ  1000,00 να γίνει ευρώ 806,48  

24 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0011 και τίτλο "  Προµήθεια κατεψυγµένων 
τροφίµων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   826,33 

 δηλαδή από ευρώ  3000,00 να γίνει ευρώ 2173,67  

25 
Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6011.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης τακτικών 
υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού  "  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

23.200.00 

 δηλαδή από ευρώ  441.894,00 να γίνει ευρώ 418.694,00  

26 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6011.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης (µονίµων)"  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   10.906,60 

 δηλαδή από ευρώ  78012,00 να γίνει ευρώ 67105,40  

27 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6021.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης αορίστου 
χρόνου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   6.044,28 

 δηλαδή από ευρώ  31914,00 να γίνει ευρώ 25869,72  

28 
Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6051.0001 και τίτλο "  Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ίκαιου "  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  81069,12 να γίνει ευρώ 76069,12  

29 
Το έξοδο µε Κ.Α. 30.7111.0002 και τίτλο "  Απαλλοτρίωση 
κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ανθρακορυχείων "  πρέπει να 
µειωθεί κατά ευρώ   

400.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  500.000,00 να γίνει ευρώ 100000,00  

30 
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   

32.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1,010407,42  να γίνει ευρώ 978407,42  

31 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6011.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης (µονίµων)  
"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   46.473,84 

 δηλαδή από ευρώ  219852,00 να γίνει ευρώ 173378,16  

32 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6021.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης αορίστου 
χρόνου "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   5.909,97 

 δηλαδή από ευρώ  28368,00 να γίνει ευρώ 22458,03  

33 
Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6051.0001 και τίτλο "  Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ίκαιου "  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

15.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  153356,97 να γίνει ευρώ 138356,97  

34 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6213.0001 και τίτλο "  ΄Υδρευση παραγωγικής 
διαδικασίας "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   20.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  100000,00 να γίνει ευρώ 80000,00  

35 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6116.0001 και τίτλο "  Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  5000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

36 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6221.0001 και τίτλο "  Ταχυδροµικά τέλη "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   4.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  5000,00 να γίνει ευρώ 500,00  

37 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6253.0001 και τίτλο "  Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   500,00 

 δηλαδή από ευρώ  500,00 να γίνει ευρώ 0,00  

38 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6263.0001 και τίτλο "  Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1000,00 να γίνει ευρώ 0,00  
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39 
Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6265.0001 και τίτλο "  Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  9000,00 να γίνει ευρώ 4000,00  

40 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6265.0002 και τίτλο "  Συντήρηση τηλεφωνικών 
κέντρων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  3000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

41 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6265.0003 και τίτλο "  Συντήρηση server"  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  3000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

42 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6271.0001 και τίτλο "  Ύδρευση δηµοτικών 
κτιρίων κλπ "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  2000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

43 
Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6273.0001 και τίτλο "  Φωτισµός και κίνηση (µε 
ηλεκτρισµό ή φωταέριο ) για δικές τους υπηρεσίες "  πρέπει να 
µειωθεί κατά ευρώ   

6.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  6000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

44 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6463.0001 και τίτλο "  Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

45 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6611.0001 και τίτλο "  Προµήθεια βιβλίων "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   200,00 

 δηλαδή από ευρώ  200,00 να γίνει ευρώ 0,00  

46 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6612.0001 και τίτλο "  Προµήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  6000,00 να γίνει ευρώ 1000,00  

47 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6615.0001 και τίτλο "  Εκτυπώσεις εκδόσεις 
βιβλιοδετήσεις "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1500,00 να γίνει ευρώ 500,00  

48 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6651.0001 και τίτλο "  Προµήθεια υλικού 
τοπογραφήσεων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  2000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

49 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6671.0001 και τίτλο " Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   200,00 

 δηλαδή από ευρώ  200,00 να γίνει ευρώ 0,00  

50 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6673.0001 και τίτλο " Ανταλλακτικά επίπλων 
σκευών "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   2.100,00 

 δηλαδή από ευρώ  4000,00 να γίνει ευρώ 1900,00  

51 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6694.0001 και τίτλο "  Λοιπές προµήθειες "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   4.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  6000,00 να γίνει ευρώ 1500,00  

52 
Το έξοδο µε Κ.Α. 40.7134.0001 και τίτλο "  Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά "  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  5000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

53 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.7134.0002 και τίτλο "  Προµήθεια λογισµικών 
προγραµµάτων "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  3000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

54 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.7135.0001 και τίτλο "  Λοιπός εξοπλισµός "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

55 Το έξοδο µε  Κ.Α. 50.6011.0001 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 8.000,00 

ΑΔΑ: 45ΨΡΩΚΥ-ΡΚΥ



 8 

τακτικά επιδόµατα) "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

 δηλαδή από ευρώ  393365,96 να γίνει ευρώ 385365,96  

56 Το έξοδο µε Κ.Α. 50.6011.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης (µονίµων)  
"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   16.333,06 

 δηλαδή από ευρώ  85104,00 να γίνει ευρώ 68770,94  

57 
Το έξοδο µε Κ.Α. 50.6051.0001 και τίτλο "  Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ίκαιου "  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  68745,33 να γίνει ευρώ 63745,33  

58 Το έξοδο µε Κ.Α. 50.6061.0001 και τίτλο " Παροχές ένδυσης  "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   25.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  70000,00 να γίνει ευρώ 45000,00  

59 Το έξοδο µε Κ.Α. 50.6232.0001 και τίτλο "  Μισθώµατα κτιρίων "  
πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   4.200,00 

 δηλαδή από ευρώ  31000,00 να γίνει ευρώ 26800,00  

                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ              962.200,00 

 
Μετά την αύξηση στο σκέλος των εσόδων(259.215,58) και τη µείωση  στο σκέλος των 
εξόδων (962.200,00) το προηγούµενο (307.371.91) αποθεµατικό κεφάλαιο µε  Κ.Α. 
9111.0001 διαµορφώνεται σε ευρώ  1.528.787,49 (307.371,91+259.215,58+ 962.200,00) 

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α   

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 
Το έσοδο µε  Κ.Α. 0122.0001 και τίτλο "Τέλη και δικαιώµατα από 
εµποροπανηγύρεις , παζάρια & λαϊκές αγορές (άρθρο 19Β∆ 24/9-
20/10/1958) "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   

150.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  150.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

2 Το έσοδο µε  Κ.Α. 0522.0001 και τίτλο " Μετατροπή σε χρήµα της 
εισφοράς σε γη (άρθρο 8Ν1337/83)"  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ   400.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  500.000,00 να γίνει ευρώ 100.000,00  

3 
Το έσοδο µε  Κ.Α. 1512.0001 και τίτλο "Πρόστιµα του ΚΟΚ, ΤΟΥ νδ 
805/71 και του ΑΝ 170/67 (ΆΡΘΡΟ 31ν 2130/93)"  πρέπει να 
µειωθεί κατά ευρώ   

120.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  250.000,00 να γίνει ευρώ 130.000,00  

4 Το έσοδο µε  Κ.Α. 1512.0003 και τίτλο "Πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµη 
στάθµευση από ∆ηµοτική Αστυνοµία "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ  20.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  50.000,00 να γίνει ευρώ 30.000,00  

5 
Το έσοδο µε  Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο "Πρόστιµα για παραβάσεις 
φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19Ν 1080/80) "  πρέπει να µειωθεί 
κατά ευρώ   

180.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  400.000,00 να γίνει ευρώ 220.000,00  

6 Το έσοδο µε  Κ.Α. 1519.0001 και τίτλο "Πρόστιµα παραβάσεων του ν 
3868/10 (απαγόρευση καπνίσµατος) "  πρέπει να µειωθεί κατά ευρώ  28.000,00 

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

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ 898.000,00 

   

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6321.0001 και τίτλο " Τέλη κυκλοφορίας 
επιβατηγών αυτοκινήτων "  πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 

500,00  

 δηλαδή από ευρώ 1.000,00 να γίνει ευρώ 1.500,00  
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2 
Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6321.0002 και τίτλο " Τέλη κυκλοφορίας για τα 
µεταφορικά µέσα της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας "  πρέπει να αυξηθεί 
κατά ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.500,00 να γίνει ευρώ 2.000,00  

3 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6232.0002 και τίτλο " Μισθώµατα σχολ. 
Μονάδων & µεταφερόµενων υπηρεσιών του Ν. 3852/10 "  πρέπει να 
αυξηθεί κατά ευρώ 

258.597,10 

 δηλαδή από ευρώ 448.558,15 να γίνει ευρώ 707.155,25  

4 Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6063.0002 και τίτλο " Γάλα εργαζοµένων "   
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 8.700,00 

 δηλαδή από ευρώ 55000,00 να γίνει ευρώ 63.700,00  

5 Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6253.0001και τίτλο " Ασφάλιστρα  αυτοκινήτων "   
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 14.500,00 

 δηλαδή από ευρώ 93.000,00 να γίνει ευρώ 107.500,00  

6 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6021.0001και τίτλο " Αποδοχές υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου "   πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 4.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 184.383,16 να γίνει ευρώ 188.383,16  

7 
Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6253.0002 και τίτλο " Ασφάλιστρα  για τα 
µεταφορικά µέσα της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων "   πρέπει να 
αυξηθεί κατά ευρώ 

3.500,00 

  δηλαδή από ευρώ 3.500,00 να γίνει ευρώ 7.000,00   

8 Το έξοδο µε Κ.Α. 80.8231.0018 και τίτλο " Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ ” 
πρέπει να αυξηθεί κατά ευρώ 230,00 

 δηλαδή από ευρώ 670,00 να γίνει ευρώ  900,00 

                                                             ΣΥΝΟΛΟ                                             291.027,10 

 
Μετά τις πιο πάνω εγγραφές στο σκέλος των εσόδων (898.000,00) και στο σκέλος 
των εξόδων (291.027,10) το παραπάνω αποθεµατικό (1.528.787,91) µε  Κ.Α. 
9111.0001 διαµορφώνεται σε ευρώ 339.760,39 (1.528.787,49–898.000,00-291.027,10) 

 
 
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.  43813/16-12-2011 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, 342/14-11-2011 και 357/28-11-2011 πράξεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου σχετικά µε την έγκριση της 1ης, 2ης, 3ης

ς, 4ης, 5ης, 6ης, 7ης , 
8ης, 9ης, 10ης, 11ης, 12ης  και 13ης αναµόρφωσης  αντίστοιχα, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(επί παρόντων –31- ∆ηµοτικών Συµβούλων κατά τη συζήτηση του θέµατος αυτού, 
λόγω της µη προσέλευσης της ∆ηµοτικής Συµβούλου κ. Γ. Τσοµπανίδου                             
και της αποχώρησης  των ∆ηµοτικών Συµβούλων κ.κ. Ν. Μπράτιµου,                            

Π. Τσουκαλά, Ν. Κουκουλάρη και ∆. Κουκουλάρη                                                                          
και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 
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µε ψήφους 22 ΥΠΕΡ, 3 ΚΑΤΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Θ. Χαµαλίδης,                        
Σ. Μαλαγάρη και Β. Πατσάκος),  5 ΛΕΥΚΑ (οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι κ.κ. Π. 
Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός, Ρ. Ουσταµπασίδου και Ι. Λαζαρίδης)                      

και 1 ΠΑΡΩΝ (ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Α. Χατζησαββίδης) 

 
Την έγκριση της 14ης αναµόρφωσης του προϋπολογισµού οικ. έτους 2011, ως 
κατωτέρω: 

 

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 
Με  Κ.Α. 1214.0005 και τίτλο " Επιχορήγηση για καταβολή 
µισθωµάτων σχολ. µονάδων & µεταφερόµενων υπηρεσιών του Ν. 
3852/10" αυξάνεται κατά ευρώ   

258.985,58 

 δηλαδή από ευρώ  449232,00 να γίνει ευρώ 708217,58  

2 Με  Κ.Α. 4131.0018 και τίτλο " Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ" αυξάνεται κατά 
ευρώ   

230,00 

 δηλαδή από ευρώ  670,00 να γίνει ευρώ 900,00  

                                                                                 ΣΥΝΟΛΟ 259.215,58 

   

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α  

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6721.0001 και τίτλο " Εισφορά υπέρ 
συνδέσµου ΕΣΚ∆ΝΑ "  µειώνεται κατά ευρώ   

40.138,00 

  δηλαδή από ευρώ  1.300.000,00 να γίνει ευρώ 1.259.862,00   

2 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.6821.0001 και τίτλο "Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις Χρήσης "  µειώνεται κατά ευρώ   

8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  20.000,00 να γίνει ευρώ 12.000,00  

3 Το έξοδο µε  Κ.Α. 00.7112.0001 και τίτλο " Αγορά οικοπέδου "  
µειώνεται κατά ευρώ   

150.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  150.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

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

4.800,00 

 δηλαδή από ευρώ  176.942,50 να γίνει ευρώ 172.142,50  

5 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0004 και τίτλο " Έξοδα κίνησης 
υπαλλήλων ΚΕΠ "  µειώνεται κατά ευρώ   

3.660,17 

 δηλαδή από ευρώ  να γίνει 21.726,00 να γίνει ευρώ 18.065,83  

6 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0007 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
υπαλλήλων ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας "  µειώνεται κατά ευρώ   

4.317,50 

 δηλαδή από ευρώ  112748.40  να γίνει ευρώ 108430,9  

7 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6011.0008 και τίτλο " Έξοδα κίνησης 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας (µόνιµοι) "  µειώνεται κατά ευρώ   

6.124,90 

 δηλαδή από ευρώ  24822,00 να γίνει ευρώ 18697,10  

8 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6021.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης 
(αορίστου)"  µειώνεται κατά ευρώ   

4.687,62 

 δηλαδή από ευρώ  49644,00 να γίνει ευρώ 44956,38  

9 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6021.0005 και τίτλο " Έξοδα κίνησης αορίστου 
∆ηµοτικής Συγκοινωνίας " µειώνεται κατά ευρώ   

1.826,72 

 δηλαδή από ευρώ  7092,00 να γίνει ευρώ 5265,28  
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10 Το έξοδο µε  Κ.Α. 10.6021.0007 και τίτλο " Έξοδα κίνησης αορίστου 
ΚΕΠ "  µειώνεται κατά ευρώ   

671,58 

 δηλαδή από ευρώ  3546,00 να γίνει ευρώ 2874,42  

11 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6232.0001 και τίτλο " Μισθώµατα ακινήτων – 
Τεχνικών έργων ακινήτων "  µειώνεται κατά ευρώ   

8.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  58000,00 να γίνει ευρώ 49500,00  

12 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης (µονίµων)"  
µειώνεται κατά ευρώ   

995,29 

 δηλαδή από ευρώ  15730,00 να γίνει ευρώ 14734,71  

13 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6011.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης 
(µονίµων)-ΚΑΠΗ "  µειώνεται κατά ευρώ   

1.512,37 

 δηλαδή από ευρώ  31828,00 να γίνει ευρώ 30315,63  

14 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0002 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης αορίστου 
χρόνου "  µειώνεται κατά ευρώ   

380,30 

 δηλαδή από ευρώ  10884,00 να γίνει ευρώ 10503,70  

15 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0005 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης 
καθαριστριών σχολικών κτιρίων "  µειώνεται κατά ευρώ   

1.010,18 

 δηλαδή από ευρώ  89199,00 να γίνει ευρώ 88188,82  

16 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0007 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης σχολικών 
φυλάκων "  µειώνεται κατά ευρώ   

5.384,05 

 δηλαδή από ευρώ  56828,00 να γίνει ευρώ 51443,95  

17 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6021.0009 και τίτλο "  Έξοδα κίνησης αορίστου 
χρόνου-ΚΑΠΗ "  µειώνεται κατά ευρώ   

713,59 

 δηλαδή από ευρώ  2406,00 να γίνει ευρώ 1692,41  

18 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6051.0001 και τίτλο " Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ίκαιου"  µειώνεται κατά ευρώ   

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  19479,54να γίνει ευρώ 18479,54  

19 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6232.0001 και τίτλο "Μισθώµατα κτιρίων - 
Τεχνικών έργων ακινήτων "  µειώνεται κατά ευρώ   

35.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  87500,00 να γίνει ευρώ 52500,00  

20 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0006 και τίτλο "Προµήθεια κρεάτων – 
κοτόπουλων -κατεψυγµένων τροφίµων"  µειώνεται κατά ευρώ   

2.355,08 

 δηλαδή από ευρώ  15000,00 να γίνει ευρώ 12644,92  

21 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0008 και τίτλο "Προµήθεια αναψυκτικών"  
µειώνεται κατά ευρώ   

1.206,29 

 δηλαδή από ευρώ  4000,00 να γίνει ευρώ 2793,71  

22 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0009 και τίτλο "Προµήθεια παγωτών "  
µειώνεται κατά ευρώ   

828,76 

 δηλαδή από ευρώ  2000,00 να γίνει ευρώ 1171,24  

23 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0010 και τίτλο "Προµήθεια αυγών"  
µειώνεται κατά ευρώ   

193,52 

 δηλαδή από ευρώ  1000,00 να γίνει ευρώ 806,48  

24 Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6481.0011 και τίτλο "  Προµήθεια 
κατεψυγµένων τροφίµων "  µειώνεται κατά ευρώ   

826,33 

 δηλαδή από ευρώ  3000,00 να γίνει ευρώ 2173,67  

25 
Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6011.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης τακτικών 
υπαλλήλων καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού"  µειώνεται κατά 
ευρώ   

23.200.00 

 δηλαδή από ευρώ  441.894,00 να γίνει ευρώ 418.694,00  

26 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6011.0002 και τίτλο "Έξοδα κίνησης (µονίµων)"  10.906,60 
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µειώνεται κατά ευρώ   

 δηλαδή από ευρώ  78012,00 να γίνει ευρώ 67105,40  

27 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6021.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης αορίστου 
χρόνου"  µειώνεται κατά ευρώ   

6.044,28 

 δηλαδή από ευρώ  31914,00 να γίνει ευρώ 25869,72  

28 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6051.0001 και τίτλο "Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ίκαιου"  µειώνεται κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  81069,12 να γίνει ευρώ 76069,12  

29 
Το έξοδο µε Κ.Α. 30.7111.0002 και τίτλο "Απαλλοτρίωση 
κοινόχρηστων χώρων περιοχής Ανθρακορυχείων"  µειώνεται κατά 
ευρώ   

400.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  500.000,00 να γίνει ευρώ 100000,00  

30 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 35.6011.0001 και τίτλο "Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) "  µειώνεται κατά ευρώ   

32.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1,010407,42  να γίνει ευρώ 978407,42  

31 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6011.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης (µονίµων)"  
µειώνεται κατά ευρώ   

46.473,84 

 δηλαδή από ευρώ  219852,00 να γίνει ευρώ 173378,16  

32 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6021.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης αορίστου 
χρόνου"  µειώνεται κατά ευρώ   

5.909,97 

 δηλαδή από ευρώ  28368,00 να γίνει ευρώ 22458,03  

33 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6051.0001 και τίτλο "  Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ίκαιου "  µειώνεται κατά ευρώ   

15.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  153356,97 να γίνει ευρώ 138356,97  

34 Το έξοδο µε Κ.Α. 35.6213.0001 και τίτλο "΄Υδρευση παραγωγικής 
διαδικασίας"  µειώνεται κατά ευρώ   

20.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  100000,00 να γίνει ευρώ 80000,00  

35 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6116.0001 και τίτλο " Αµοιβές δικαστικών 
επιµελητών"  µειώνεται κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  5000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

36 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6221.0001 και τίτλο " Ταχυδροµικά τέλη "  
µειώνεται κατά ευρώ   

4.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  5000,00 να γίνει ευρώ 500,00  

37 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6253.0001 και τίτλο " Ασφάλιστρα µεταφορικών 
µέσων"  µειώνεται κατά ευρώ   

500,00 

 δηλαδή από ευρώ  500,00 να γίνει ευρώ 0,00  

38 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6263.0001 και τίτλο " Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων "  µειώνεται κατά ευρώ   

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

39 
Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6265.0001 και τίτλο " Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων και λοιπού εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού "  
µειώνεται κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  9000,00 να γίνει ευρώ 4000,00  

40 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6265.0002 και τίτλο " Συντήρηση τηλεφωνικών 
κέντρων "  µειώνεται κατά ευρώ   

3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  3000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

41 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6265.0003 και τίτλο " Συντήρηση server"  
µειώνεται κατά ευρώ   

3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  3000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

42 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6271.0001 και τίτλο " Ύδρευση δηµοτικών 2.000,00 
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κτιρίων κλπ "  µειώνεται κατά ευρώ   

 δηλαδή από ευρώ  2000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

43 
Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6273.0001 και τίτλο " Φωτισµός και κίνηση (µε 
ηλεκτρισµό ή φωταέριο ) για δικές τους υπηρεσίες "  µειώνεται κατά 
ευρώ   

6.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  6000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

44 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6463.0001 και τίτλο " Έξοδα λοιπών 
δηµοσιεύσεων "  µειώνεται κατά ευρώ   

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

45 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6611.0001 και τίτλο " Προµήθεια βιβλίων "  
µειώνεται κατά ευρώ   

200,00 

 δηλαδή από ευρώ  200,00 να γίνει ευρώ 0,00  

46 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6612.0001 και τίτλο " Προµήθεια γραφικής ύλης 
και λοιπά υλικά γραφείων "  µειώνεται κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  6000,00 να γίνει ευρώ 1000,00  

47 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6615.0001 και τίτλο " Εκτυπώσεις εκδόσεις 
βιβλιοδετήσεις "  µειώνεται κατά ευρώ   

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1500,00 να γίνει ευρώ 500,00  

48 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6651.0001 και τίτλο " Προµήθεια υλικού 
τοπογραφήσεων "  µειώνεται κατά ευρώ   

2.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  2000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

49 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6671.0001 και τίτλο " Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων "  µειώνεται κατά ευρώ   

200,00 

 δηλαδή από ευρώ  200,00 να γίνει ευρώ 0,00  

50 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6673.0001 και τίτλο " Ανταλλακτικά επίπλων 
σκευών "  µειώνεται κατά ευρώ   

2.100,00 

 δηλαδή από ευρώ  4000,00 να γίνει ευρώ 1900,00  

51 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.6694.0001 και τίτλο " Λοιπές προµήθειες "  
µειώνεται κατά ευρώ   

4.500,00 

 δηλαδή από ευρώ  6000,00 να γίνει ευρώ 1500,00  

52 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.7134.0001 και τίτλο " Ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
και ηλεκτρονικά συγκροτήµατα και λογισµικά " µειώνεται κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  5000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

53 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.7134.0002 και τίτλο "Προµήθεια λογισµικών 
προγραµµάτων "  µειώνεται κατά ευρώ   

3.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  3000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

54 Το έξοδο µε Κ.Α. 40.7135.0001 και τίτλο " Λοιπός εξοπλισµός "  
µειώνεται κατά ευρώ   

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  1000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

55 
Το έξοδο µε  Κ.Α. 50.6011.0001 και τίτλο " Τακτικές αποδοχές 
(περιλαµβάνονται βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά 
τακτικά επιδόµατα) "  µειώνεται κατά ευρώ   

8.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  393365,96 να γίνει ευρώ 385365,96  

56 Το έξοδο µε Κ.Α. 50.6011.0002 και τίτλο " Έξοδα κίνησης (µονίµων)  
"  µειώνεται κατά ευρώ   

16.333,06 

 δηλαδή από ευρώ  85104,00 να γίνει ευρώ 68770,94  

57 Το έξοδο µε Κ.Α. 50.6051.0001 και τίτλο " Εργοδοτικές εισφορές 
προσωπικού µε σύµβαση ∆ηµοσίου ∆ίκαιου "  µειώνεται κατά ευρώ   

5.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  68745,33 να γίνει ευρώ 63745,33  

58 Το έξοδο µε Κ.Α. 50.6061.0001 και τίτλο " Παροχές ένδυσης "  
µειώνεται κατά ευρώ   

25.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  70000,00 να γίνει ευρώ 45000,00  

ΑΔΑ: 45ΨΡΩΚΥ-ΡΚΥ



 14 

59 Το έξοδο µε Κ.Α. 50.6232.0001 και τίτλο "  Μισθώµατα κτιρίων "  
µειώνεται κατά ευρώ   

4.200,00 

 δηλαδή από ευρώ  31000,00 να γίνει ευρώ 26800,00  

                                                                                             ΣΥΝΟΛΟ              962.200,00 

 

Μετά την αύξηση στο σκέλος των εσόδων(259.215,58) και τη µείωση  στο σκέλος των 
εξόδων (962.200,00) το προηγούµενο (307.371.91) αποθεµατικό κεφάλαιο µε  Κ.Α. 
9111.0001 διαµορφώνεται σε ευρώ  1.528.787,49 (307.371,91+259.215,58+ 
962.200,00) 

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟ∆Α   

 ΜΕΙΩΣΕΙΣ  

1 
Το έσοδο µε  Κ.Α. 0122.0001 και τίτλο "Τέλη και δικαιώµατα από 
εµποροπανηγύρεις , παζάρια & λαϊκές αγορές (άρθρο 19Β∆ 24/9-
20/10/1958) "  µειώνεται κατά ευρώ   

150.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  150.000,00 να γίνει ευρώ 0,00  

2 Το έσοδο µε  Κ.Α. 0522.0001 και τίτλο " Μετατροπή σε χρήµα της 
εισφοράς σε γη (άρθρο 8Ν1337/83)"  µειώνεται κατά ευρώ   

400.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  500.000,00 να γίνει ευρώ 100.000,00  

3 
Το έσοδο µε  Κ.Α. 1512.0001 και τίτλο "Πρόστιµα του ΚΟΚ, ΤΟΥ νδ 
805/71 και του ΑΝ 170/67 (ΆΡΘΡΟ 31ν 2130/93)"  µειώνεται κατά 
ευρώ   

120.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  250.000,00 να γίνει ευρώ 130.000,00  

4 Το έσοδο µε  Κ.Α. 1512.0003 και τίτλο "Πρόστιµα ΚΟΚ (παράνοµη 
στάθµευση από ∆ηµοτική Αστυνοµία "  µειώνεται κατά ευρώ   

20.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  50.000,00 να γίνει ευρώ 30.000,00  

5 
Το έσοδο µε  Κ.Α. 1513.0001 και τίτλο "Πρόστιµα για παραβάσεις 
φορολογικών διατάξεων (άρθρο 19Ν 1080/80) "  µειώνεται κατά 
ευρώ   

180.000,00 

 δηλαδή από ευρώ  400.000,00 να γίνει ευρώ 220.000,00  

6 Το έσοδο µε  Κ.Α. 1519.0001 και τίτλο "Πρόστιµα παραβάσεων του 
ν 3868/10 (απαγόρευση καπνίσµατος) "  µειώνεται κατά ευρώ   

28.000,00 

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

                                                                                            ΣΥΝΟΛΟ 898.000,00 

   

 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟ∆Α  

 ΑΥΞΗΣΕΙΣ  

1 Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6321.0001 και τίτλο " Τέλη κυκλοφορίας 
επιβατηγών αυτοκινήτων "  αυξάνεται κατά ευρώ 

500,00  

 δηλαδή από ευρώ 1.000,00 να γίνει ευρώ 1.500,00  

2 
Το έξοδο µε Κ.Α. 10.6321.0002 και τίτλο " Τέλη κυκλοφορίας για τα 
µεταφορικά µέσα της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας "  αυξάνεται κατά 
ευρώ 

1.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 1.500,00 να γίνει ευρώ 2.000,00  

3 
Το έξοδο µε Κ.Α. 15.6232.0002 και τίτλο " Μισθώµατα σχολ. 
Μονάδων & µεταφερόµενων υπηρεσιών του Ν. 3852/10 "  αυξάνεται 
κατά ευρώ 

258.597,10 

 δηλαδή από ευρώ 448.558,15 να γίνει ευρώ 707.155,25  

4 Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6063.0002 και τίτλο " Γάλα εργαζοµένων "   
αυξάνεται κατά ευρώ 

8.700,00 

 δηλαδή από ευρώ 55000,00 να γίνει ευρώ 63.700,00  

5 Το έξοδο µε Κ.Α. 20.6253.0001και τίτλο "Ασφάλιστρα  αυτοκινήτων"   
αυξάνεται κατά ευρώ 

14.500,00 
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 δηλαδή από ευρώ 93.000,00 να γίνει ευρώ 107.500,00  

6 Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6021.0001και τίτλο " Αποδοχές υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου "   αυξάνεται κατά ευρώ 

4.000,00 

 δηλαδή από ευρώ 184.383,16 να γίνει ευρώ 188.383,16  

7 
Το έξοδο µε Κ.Α. 30.6253.0002 και τίτλο " Ασφάλιστρα  για τα 
µεταφορικά µέσα της Υπηρεσίας Τεχνικών Έργων "  αυξάνεται κατά 
ευρώ 

3.500,00 

  δηλαδή από ευρώ 3.500,00 να γίνει ευρώ 7.000,00   

8 Το έξοδο µε Κ.Α. 80.8231.0018 και τίτλο " Εισφορά υπέρ ΤΣΑΥ ” 
αυξάνεται κατά ευρώ 

230,00 

 δηλαδή από ευρώ 670,00 να γίνει ευρώ  900,00 

                                                             ΣΥΝΟΛΟ                                             291.027,10 

 

Μετά τις πιο πάνω εγγραφές στο σκέλος των εσόδων (898.000,00) και στο σκέλος 
των εξόδων (291.027,10) το παραπάνω αποθεµατικό (1.528.787,91) µε  Κ.Α. 
9111.0001 διαµορφώνεται σε ευρώ 339.760,39 (1.528.787,49–898.000,00-
291.027,10) 

 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

Π. Μπουρδούκος 
 
 

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ∆.Σ. 
∆. Κυριαζής 

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, Χ. Αναµουρλόγλου, ∆. Κωστιδάκης,                          
Α. ∆ηµητσάνου,  Φ. Αθυµαρίτου, Λ. Βουδούρης,                          

Π. Μανούρης, Π. Βλασσάς, Μ. Καναβός,                                   
Ρ. Ουσταµπασίδου, Ι. Λαζαρίδης, Θ. Χαµαλίδης,                     
Σ. Μαλαγάρη, Β. Πατσάκος, Α. Χατζησαββίδης    

 
 

 Ακριβές Αντίγραφο                                                                                                                    
από τα πρακτικά 

 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 

 

Πέτρος Μπουρδούκος  
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