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ΑΔΑ: ΩΦ4ΦΩ1Η-ΥΗΡ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΙΦΟΥ                                                                Αρ. Απόφ.:   18  /2020

                                                                  
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό  της 18ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου

Σερίφου 

ΘΕΜΑ   1Ο  : «1η Υποχρεωτική Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020 ».

Στην Σέριφο  σήμερα,    22       Φεβρουαρίου           2020 , ημέρα Σάββατο

και ώρα 13.00     στο Δημοτικό Κατάστημα (Δημαρχείο) του Δήμου  Σερίφου συνήλθε

σε  συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,  ύστερα από την 399/17-02-2020 πρόσκληση

του  Προέδρου,  που  επιδόθηκε  νόμιμα  με  αποδεικτικό  στα  μέλη,  σύμφωνα  με  το

άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά  (7) μελών βρέθηκαν

παρόντα τα παρακάτω  (5) μέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ρεβίνθης Κωνσταντίνος  ,Πρόεδρος 

2. Λυμβαίος Ιωάννης , μέλος

3.   Λιβάνιος Στέλιος   , Αντιπρόεδρος

4. Μποφίλιος Πέτρος  , μέλος

5. Ρεβίνθης Ευάγγελος  , μέλος

6. Ράμπιας Σάββας , μέλος 

7. Χρυσολωράς Θεόδωρος 

       

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου  Σερίφου.  



Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο   θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα

εξής: 

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

«1. Διαρκούντος του οικονομικού έτους απαγορεύεται μεταφορά πιστώσεως από

κεφαλαίου εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον. 

2.  Εξαιρετικώς  πλην των εν  τω προϋπολογισμώ εγγεγραμμένων πιστώσεων δι'

εκτέλεσιν έργων, περί ών το άρθρον 161 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος,

επιτρέπεται η μεταφορά πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος

ανεφίκτου  προς  επαύξησιν  άλλης  πιστώσεως  αναγεγραμμένης  εν  τω

προϋπολογισμώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δημιουργία πιστώσεων δι'

εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ. 

3.  Η  κατά  μεταφοράν  διάθεσις  των  κατά  την  προηγουμένην  παράγραφον

πιστώσεων πραγματοποιείται  δι'  ειδικών αποφάσεων του δημοτικού συμβουλίου

εγκρινομένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάσεις

δέον να κατονομάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων των

οποίων μεταφέρονται τα αναλαμβανόμενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια

και  άρθρα,  άτινα  δέον  να  δημιουργηθούν  οσάκις  πρόκειται  περί  απροόπτου

δαπάνης. 

4.  Προς  πρόληψιν  ενδεχομένης  ανεπαρκείας  των  πιστώσεων  δι'  απροόπτους

δαπάνας,  αναγράφεται  εν  τω  προϋπολογισμώ  του  δήμου  πίστωσις  υπό  ίδιον

κεφάλαιον  υπό  τίτλον  «Αποθεματικόν»  και  άρθρον  υπό  τον  τίτλον  «Ποσόν

διαθέσιμον  προς  αναπλήρωσιν  των  πιστώσεων,  αίτινες  ήθελον  ευρεθή  εν

ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω

προϋπολογισμώ». 

5.  Δια  την  πληρεστέραν  από  πλευράς  λογιστικής  τάξεως  παρακολούθησιν  και

εμφάνισιν  της  κινήσεως  των  δια  μεταφοράς  πραγματοποιουμένων  κατά  την

παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξομειώσεων των πιστώσεων, η μεταφορά

τούτων ενεργείται μέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεπομένου

Κεφαλαίου του προϋπολογισμού».

Σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραμματέα

της  Περιφέρειας  υποβάλλονται  για  έλεγχο  νομιμότητας  οι  αποφάσεις  των

δημοτικών  ή  κοινοτικών  συμβουλίων  που  αφορούν  αναμορφώσεις  των

προϋπολογισμών των Ο.Τ.Α.,  συνοδευόμενες  από τις  εισηγήσεις  των αρμόδιων

υπηρεσιών. Η προθεσμία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του

Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  που  κυρώθηκε  με  το  άρθρο  πρώτο  του  ν.

3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε δέκα ημέρες. Τα αρμόδια όργανα



που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της παρούσας

παραγράφου  υπέχουν,  ανεξάρτητα  από  τυχόν  ποινική  ευθύνη,  πειθαρχική  και

αστική  ευθύνη  κατά  τις  διατάξεις  των  άρθρων 141,  142  και  143  του  Κώδικα

Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. 

Σύμφωνα  με  το  Υπουργείο  Εσωτερικών  η  αναμόρφωση  του  προϋπολογισμού

αποτελεί κατ’ ουσίαν τροποποίηση της απόφασης με την οποία ψηφίστηκε αυτός.

Άρα,  για  την  έκδοση  της  τροποποιητικής  του  προϋπολογισμού  απόφασης,

απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείμενη

νομοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύμφωνα πάντα με το ίδιο έγγραφο, με

τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοθέτης θέλει να

ρυθμίσει ένα επιμέρους ζήτημα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα-

και  δη την προθεσμία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή ολοκληρώνει  τον

έλεγχο νομιμότητας της απόφασης αναμόρφωσης. 

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρμόδιων

υπηρεσιών απαιτείται και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται

στην κείμενη νομοθεσία, για τον προϋπολογισμό. 

Με  το  ν.  4172/2013  ορίζεται  ότι  η  εκτελεστική  επιτροπή  και  η  επιτροπή

διαβούλευσης διατυπώνουν τη γνώμη τους μόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του

προϋπολογισμού  και  δεν  απαιτείται  εκ  νέου  γνωμοδότησή  τους  για  όποιες

αναμορφώσεις  του  ακολουθήσουν.  (παρ  5  άρθρο  77  Ν.  4172/2013).

Υπενθυμίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της που

αφορούν  την  προετοιμασία  κατάρτισης  του  προϋπολογισμού,  καταθέτει  το

προσχέδιο αυτού στην οικονομική επιτροπή. Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η

εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των υπηρεσιών

του δήμου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το

προσχέδιο  δεν  καταρτιστεί  ή  δεν  υποβληθεί  εμπρόθεσμα  στην  οικονομική

επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013).

Συνεπώς, σύμφωνα με το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτός των ρητά

εξαιρουμένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώμης από την εκτελεστική επιτροπή

και  την  επιτροπή  διαβούλευσης,  με  το  ν.  4172/2013,  οι  υπόλοιπες  ενέργειες

αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και

διαδικασίας με τη ψήφιση του προϋπολογισμού. 

Επειδή,  έχουν προκύψει  επείγουσες ανάγκες  (πλην έργων) οι  οποίες δεν είχαν

προβλεφθεί  στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  Σερίφου   του  τρέχοντος  έτους

παρίσταται ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών.



Προκειμένου  να  γίνει  αυτό  πρέπει  να  προηγηθεί  η  μεταφορά  πιστώσεων,  από

συγκεκριμένους  Κ.Α.  του  προϋπολογισμού  του  τρέχοντος  έτους  στους  οποίους

αυτές  είναι  εγγεγραμμένες,  στο  αποθεματικό  κεφάλαιο  του  Δημοτικού

προϋπολογισμού και στη συνέχεια μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του

Δημοτικού  προϋπολογισμού  για  τη  δημιουργία  των  καινούριων  πιστώσεων,

σύμφωνα με την από 17/02/2020 εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας.

Λαμβάνοντας  υπόψη  όλα  τα  παραπάνω πρέπει  να  προβούμε  στη  σύνταξη  του

σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου Σερίφου  για το έτος 2020

και στη συνέχεια να το υποβάλλουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.

 την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07

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

 το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012

 το άρθρο 77 Ν. 4172/2013

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Σερίφου , έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με

την αριθ. 151/2020  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και εγκρίθηκε με

την 4642/2020 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου . 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

1. Την κατάρτιση του σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού έτους 2020

του Δήμου Σερίφου , ως εξής: 

Θέμα: Εισήγηση 1  ης  αναμόρφωσης προϋπολογισμού της Οικονομικής Υπηρεσίας
προς την Οικονομική Επιτροπή 

Η αναμόρφωση του προϋπολογισμού προσδιορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου
8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959   καθώς και από το άρθρο 161 του ΔΚΚγια τις πιστώσεις των
έργων  (η  παρ.1  καταργήθηκε  με  το  άρθρο  77  του  Ν.4316/14).  Πρόκειται  για
εξαιρετική διαδικασία η οποία εφαρμόζεται  στις περιπτώσεις,  όπου μία πίστωση
μπορεί να μεταφερθεί εφόσον: - 

1. έχει εκπληρωθεί ο σκοπός της- 

2. καθίσταται  ανέφικτη  η  πραγματοποίησή  της  οπότε  μπορεί  να  μεταφερθεί  μέρος  ή  το
σύνολο της πίστωσης για τη κάλυψη νέων αναγκών για έκτακτες και επείγουσες ανάγκες οι
οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στο προϋπολογισμό.-

3.  επίσης, αναμόρφωση πραγματοποιείται και στις περιπτώσεις εγγραφής εσόδων τα οποία
είτε  εκ  παραδρομής  είτε  λόγω  έκτακτου  γεγονότος  (έκτακτη  επιχορήγηση,  χορήγηση
δανείου κλπ.) απαιτείται η αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/nomos-3463-06/arthro-161-metafora-pistoseon-gia-tin-ektelesi-ergou-apothematiko.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html
http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html


Από τις διατάξεις του  άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959    ορίζεται  πως πρέπει να
τεκμηριώνεται το έκτακτο της αναμόρφωσης μέσω της εισήγησης της υπηρεσίας, η
οποία εισηγείται την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Η αναφορά του άρθρου 8
του ΒΔ 17-5/15-6-1959 σε έκτακτες και επείγουσες ανάγκες δεν ταυτίζεται με την
έννοια  του κατεπείγοντος,  αλλά αποτελεί  προσπάθεια  περιορισμού των  συχνών
αναμορφώσεων. 
Ειδικότερα  η  παρ.  5  του  άρθρου  23  του   Ν.3536/07  απαιτεί  οι  αποφάσεις  των
δημοτικών  συμβουλίων  που  αφορούν  αναμορφώσεις  των  προϋπολογισμών  των
Ο.Τ.Α.,  να  υποβάλλονται  στον  Γενικό  Γραμματέα της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
για  έλεγχο νομιμότητας και  να  συνοδεύονται  από  τις  εισηγήσεις  των  αρμόδιων
υπηρεσιών. 
Στην ίδια διάταξη αναφέρεται ότι ο Γενικός Γραμματέας ελέγχει τη νομιμότητά της
απόφασης  αναμόρφωσης  εντός  αποκλειστικής  προθεσμίας  δέκα  ημερών. Τα
αρμόδια  όργανα  που  ενεργούν  κατά  παράβαση  των  διατάξεων  του  πρώτου
εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 23 του Ν.3536/07 υπέχουν, ανεξάρτητα
από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη κατά τις διατάξεις των
άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε με το
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006. 

Σύμφωνα με το άρθρο 6 της ΚΥΑ 55905/19 (ΦΕΚ 3054Β’/29-7-2019) θα πρέπει όλοι
οι φορείς να προβούν σε υποχρεωτική αναμόρφωση του Προϋπολογισμού βάσει
των οριστικών μεγεθών όπως διαμορφώθηκαν κατά το κλείσιμο του οικονομικού
έτους  2019.  Επίσης,  έχουν  προκύψει  επείγουσες  ανάγκες  οι  οποίες  δεν  είχαν
προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του Φορέα..........του τρέχοντος έτους παρίσταται
ανάγκη δημιουργίας πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών αυτών. Προκειμένου
να γίνει αυτό πρέπει να προηγηθεί η μεταφορά πιστώσεων, από συγκεκριμένους
Κ.Α.  του  προϋπολογισμού  του  τρέχοντος  έτους  στους  οποίους  αυτές  είναι
εγγεγραμμένες, στο αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού και στη συνέχεια
μεταφορά από το αποθεματικό κεφάλαιο του προϋπολογισμού για τη δημιουργία
των καινούριων πιστώσεων.

Βάσει  της  παρ.  IVτης  εγκυκλίου  108/2019  ορίζεται  ότι  ηαναμόρφωση  του
προϋπολογισμού αποτελεί ουσιαστικά  τροποποίηση της απόφασης με την οποία
ψηφίζεται  αυτός.  Ως  εκ  τούτου,  για  τις  αναμορφώσεις  ακολουθείται  η  ίδια
διαδικασία  που  ακολουθείται  για  την  ψήφιση  του  προϋπολογισμού,
συμπεριλαμβανομένων  των  διατάξεων  των  παρ.  8  &  9  του  άρθρου  77  του  Ν.
4172/2013,  όπως  πλέον  ισχύουν.  Συνεπώς,  κατατίθενται  προς  ψήφιση  και
εναλλακτικές προτάσεις, εφόσον υπάρχουν τέτοιες. Τα ανωτέρω ισχύουν υπό την
επιφύλαξη της διάταξης της παρ. 5 του ίδιου άρθρου «Η εκτελεστική επιτροπή και η
επιτροπή  διαβούλευσης  διατυπώνουν  τη  γνώμη  τους,  μόνο  κατά  το  στάδιο
κατάρτισης του προϋπολογισμού και δεν απαιτείται εκ νέου γνωμοδότησή τους για
όποιες αναμορφώσεις του ακολουθήσουν».

http://www.karagilanis.gr/vasiki-nomothesia/vasiliko-diatagma-17-5-15-6-59/arthro-8-metafora-pistoseon.html


Βάσει της παρ. 9 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την
εγκύκλιο 108/2019,οι εναλλακτικές προτάσεις συντάσσονται από τις προτείνουσες
παρατάξεις  ή  τους  προτείνοντες  συμβούλους,  συνοδεύονται  από  αιτιολογική
έκθεση και εισήγηση της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου, συζητούνται διακριτά
και  τίθενται  σε  ψηφοφορία  κατά  την  ίδια  συνεδρίαση  που  συζητείται  και  η
αναμόρφωση  του  Π/Υ  που  έχει  υποβληθεί  από  την  οικονομική  επιτροπή.  Σε
περίπτωση  που  τροποποιηθούν   ΚΑ  εσόδων  και  ΚΑ  δαπανών,  θα  πρέπει  να
διασφαλίζεται πάντοτε η ισοσκέλιση τουλάχιστον του προϋπολογισμού, σύμφωνα
με  τα  οριζόμενα  στην  παράγραφο  2  του  άρθρου  77.  Κατά  τη  σύνταξη  των
προτάσεων από τις ενδιαφερόμενες παρατάξεις, οι αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου
παρέχουν  κάθε  σχετικό  στοιχείο.  Η  πρόταση  που  συγκεντρώνει  την  απόλυτη
πλειοψηφία των παρόντων μελών του δημοτικού συμβουλίου συνιστά και  την
εγκεκριμένη  εγγραφή  πίστωσης  του  προς  ψήφιση  της  αναμόρφωσης  του
Προϋπολογισμού. Αν καμία πρόταση δεν συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία
των  παρόντων  μελών  του  δημοτικού  συμβουλίου,  τότε  η  ψηφοφορία
επαναλαμβάνεται μεταξύ των δύο πρώτων σε ψήφους προτάσεων και εγκρίνεται
αυτή που λάβει τις περισσότερες θετικές ψήφους.

 Βάσει της παρ. 8 του άρθρου 77 σε συνδυασμό με την εγκύκλιο 108/2019 ορίζεται
ότι  «Έγκυρες θεωρούνται οι ψήφοι υπέρ συγκεκριμένης πρότασης, είτε υπέρ της
κατατεθείσας από την οικονομική επιτροπή είτε υπέρ εναλλακτικών προτάσεων,
που κατατίθενται σύμφωνα με την παράγραφο 9. Οι λευκές ψήφοι δεν λαμβάνονται
υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας». Στην περίπτωση της μη κατάθεσης
εναλλακτικής  πρότασης τίθεται  σε  ψηφοφορία  η  πρόταση  της  Οικονομικής
Επιτροπής κατά τα οριζόμενα της παρ. 8 του άρθρου 77 του Ν.4172/13, σύμφωνα
με  την  οποία  έγκυρες  θεωρούνται  οι  ψήφοι  υττέρ  της  κατατεθείσας  από  την
οικονομική  επιτροπή  πρότασης (απουσών  εναλλακτικών  όμοιων),  ενώ  λευκές
ψήφοι δεν λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό της πλειοψηφίας.

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπόψη
της :

 την  παρ  5  του  άρθρου  23  του  Ν.  3536/07  (ΦΕΚ  42  Α/23-2-2007)  «Ειδικές
ρυθμίσεις  θεμάτων  μεταναστευτικής  πολιτικής  και  λοιπών  ζητημάτων
αρμοδιότητας  Υπουργείου  Εσωτερικών,  Δημόσιας  Διοίκησης  και
Αποκέντρωσης.»

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

 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Προϋπολογισμός Δήμων»

 την εγκύκλιο 108/2019 

 τις διατάξεις της ΚΥΑ 55905/2019 (ΦΕΚ 3054/29-07-2018Β’τεύχος)



 το  άρθρο  161  του  Ν.3463/06  (ΦΕΚ  –  114  Α/8-6-2006):«Κύρωση  του  Κώδικα
Δήμων και Κοινοτήτων»

 τον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020, ο οποίος ψηφίστηκε με την
151/2019  Απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  και  επικυρώθηκε  με  την
4642/31-01-2020 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου .

Εισηγείται  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  την 1η αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα
με τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου

Αρχικά  με  το  κλείσιμο  του  οικονομικού  έτους  2019,  πολλά  από  τα  οικονομικά
στοιχεία τα οποία πλέον είναι οριστικά έχουν διαφοροποιηθεί από τις προβλέψεις
που είχαν γίνει κατά την κατάρτιση του Π/Υ (άρθρο 6 της ΚΥΑ 55905/2019) όπως:

ΕΣΟΔΑ

Ι) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 

Επαναϋπολογίζεται το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον προϋπολογισμό
2018 για την ΟΜΑΔΑ Ι με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος των εγγεγραμμένων
εσόδων  της  ΟΜΑΔΑΣ  στον  προϋπολογισμό  2020  δεν  μπορεί  να  υπερβαίνει  το
μέγιστο  από  τις  εισπράξεις  που  πραγματοποίησε  συνολικά  ο  φορέας  στους
κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν
εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα κατάρτισης του προϋπολογισμού, στις
ΟΜΑΔΕΣ ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 2018 και το
έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο προϋπολογισμός υποχρεωτικά
αναμορφώνεται στο ύψος ποσού του 2018. 

Στην προκειμένη περίπτωση τα εισπραχθέντα της ΟΜΑΔΑΣ Ι κατά την 31/12/2018
270.992,86  είναι  μικρότερα  από  τα  εισπραχθέντα  της  ΟΜΑΔΑΣ  Ι  κατά  την
31/12/2019 493.762,80 όπως φαίνεται και στο κάτωθι πίνακα:

ΚΑΕ Περιγραφή Εισπραχθέντα 31.12.2019
0111 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (άρθρο 192 ΔΚΚ) 911,40
0118 Μισθώματα ιχθυοτροφεόων (άρθρο 14 Ν 127/75, 

άρθρο 75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82)
5.055,00

0211 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 1.233,68
0311 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 

1828/89)
215.321,84

0321 Δικαιώματα σύνδεσης και επανασύνδεσης με το 
δίκτυο

3.772,00

0341 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο 1.374,00
0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 13.607,00
0412 Δικαίωμα ενταφιασμού 700,00
0434 Λοιπά έσοδα από την εκμετάλευση έργων και την 

παροχή υπηρεσιών
2.013,17

0451 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 
1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93)

14.057,16

0452 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 

14.122,97



καταστημάτων
 (άρθρο 20 Ν 2539/97)

0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 
1080/80)

20.943,77

0713 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος
 (άρθρο 25 ΔΚΚ)

750,00

0715 Τέλος διαφήμισης της κατηγορίας Δ του άρθρου 
15 του ΒΔ 24/9-20/10/1958 (άρθρο 9 Ν 
2880/2001)

3.145,28

0718 Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν εντάσσονται στις 
ανωτέρω τάξεις

6.472,23

1511 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών 
(άρθρο 6 ΝΔ 356/74, άρθρο 16 Ν 2130/93)

56,55

1512 Πρόστιμα ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67 
(άρθρο 31 Ν 2130/93)

5.858,14

2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης

66.748,27

2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης

113.856,00

2115 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 3.764,34
  493.762,80

Άρα  το  ανώτατο  όριο  της  ομάδας  εσόδων  Ι  διαμορφώνεται  στο  ποσό  ύψους
493.762,80

Βάσει των ανωτέρω, ο Δήμος μπορεί να προβεί σε αναμόρφωση με αύξηση των ΚΑΕ
εσόδων της ομάδας Ι ως κάτωθι:

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π.Υ 

0118

Μισθώματα ιχθυοτροφεόων 
(άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 
75 Ν 2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 0,00 5.055,00 5.055,00

0321
Δικαιώματα σύνδεσης και 
επανασύνδεσης με το δίκτυο 1.500,00 1.500,00 3.000,00

0343
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας 
αποχέτευσης 6.000,00 7.600,00 13.600,00

0451

Τέλος διαμονής 
παρεπιδημούντων (άρθρο 6 
Ν 1080/80, άρθρο 27 παρ.10 
Ν 2130/93) 2.200,00 12.800,00 15.000,00

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων 
εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων 
και συναφών καταστημάτων
 (άρθρο 20 Ν 2539/97) 3.200,00 11.800,00 15.000,00

0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5.000,00 10.000,00 15.000,00

2112
Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα ύδρευσης 26.903,29 69.224,54 96.127,83

2114
Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 67.473,50 67.473,50

ΙΙ) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ

Οι φορείς εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (Κ.Α.Ε. 32) τα πραγματικά ποσά και σύμφωνα
με  αυτά,  επαναϋπολογίζουν  το  επιτρεπόμενο  ελάχιστο  ποσό  που  πρέπει  να
εγγραφεί  στον  Κ.Α.Ε.  85  «Προβλέψεις  μη  είσπραξης  εισπρακτέων  υπολοίπων



βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η
συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον προϋπολογισμό του 2020 για
τους Κ.Α.Ε. 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που
πραγματοποίησε  ο  φορέας  στον  Κ.Α.Ε.  32  για  τα  έτη  2018  και  2019.  Στην
περίπτωση,  που  το  εγγεγραμμένο  ποσό  στον  Κ.Α.Ε.  85  είναι  μικρότερο  του
επιτρεπόμενου  ελαχίστου  ποσού,  είναι  υποχρεωτική  η  άμεση  αναμόρφωση του
προϋπολογισμού  με  αύξηση  του  προϋπολογισθέντος  ποσού  στον  συγκεκριμένο
Κ.Α.Ε.

Στο τέλος του 2019 το σύνολο του ΚΑ 32 ΕΙΣΠΡΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΑΠΟ ΒΕΒΑΙΩΘΕΝΤΑ
ΕΣΟΔΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΑΡΕΛΘΟΝΤΑ ΕΤΗ ανήλθε σε 1.488.087,62 

ΚΑΕ Περιγραφή
ΕΙΣΠΑΚΤΕΑ ΥΠΟΛΟΙΠΑ

31.12.2019
0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 10.800,40
0461 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 

1080/80) 13.522,63
2112 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 

ύδρευσης 53.687,57
2114 Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 

αποχέτευσης 117.851,00
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 612.196,16
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 561.239,39
3219 Λοιπά έσοδα 11.118,16
3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 66.318,46
4124.05 ΕΙΣΠΡΑΞΗ Φ.Π.Α. 24% 41.353,85
  1.488.087,62

Το ανώτατο όριο για την ομάδα ΙΙ (32) ανέρχεται στο ύψος 457.962,57 και προκύπτει 
από τα εισπραχθέντα 31.12.2019 όπως φαίνεται παρακάτω :

ΚΑΕ Περιγραφή Εισπραχθέντα 31.12.2019
3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 23.781,65
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 21.924,26
3219 Λοιπά έσοδα 27,34
3221 Εκτακτα γενικά έσοδα 7.414,68
  53.147,93

Η Πρόβλεψη μη εισπραξιμότητας προκύπτει : 



ΚΑΕ ΠΟΣΟ

25.8511 1.310.068,61

00.8511 124.871,08

1.434.939,69

Στους ακόλουθους πίνακες φαίνονται τα μεγέθη όπως προϋπολογίσθηκαν και όπως
πρέπει να διαμορφωθούν.

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π.Υ 

3212

Τέλη και 
δικαιώματα 
ύδρευσης 639.353,91 26.529,82 665.883,73

3214

Τέλη και 
δικαιώματα 
αποχέτευσης 578.402,86 111.487,93 689.890,79

3219 Λοιπά έσοδα 11.451,47 54.543,17 65.994,64

3221
Εκτακτα γενικά 
έσοδα 71.136,42 -4.817,96 66.318,46

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ 
Π.Υ 

25.8511 μη εισπραξιμότητα ύδρευσης 1.159.346,70 150.721,91 1.310.068,61

00.8511 μη εισπραξιμότητα 70.936,10 53.934,98 124.871,08

IΙΙ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ / ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Βάσει των  extrait των τραπεζών το χρηματικό υπόλοιπο διαμορφώθηκε κατά την
31/12/2019 στο ποσό ύψους 636.216,31 .

Γ. Πραγματικά υπόλοιπα ΚΑΕ 51 «Ταμειακά Διαθέσιμα»

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ



Το χρηματικό υπόλοιπο θα πρέπει να αναμορφωθεί όπως αποτυπώνεται κάτωθι:

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π.Υ 

5111

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 18.786,80 43.002,61 61.789,41

5113

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 95.334,15 16.781,82 112.115,97

5119

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
τακτικά έσοδα για την κάλυψη εν γένει
δαπανών του δήμου 130.289,05 108.209,32 238.498,37

5122

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη έργων 
του ΠΔΕ ή πιστώσεις προοριζόμενες 
για δημόσιες επενδύσεις 112.348,00 -41.272,64 71.075,36

5123

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη 
ειδικευμένων δαπανών 0,00 21.321,54 21.321,54

5129

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από
έκτακτα έσοδα για την κάλυψη εν 
γένει δαπανών του δήμου 0,00 131.415,66 131.415,66

ΙV) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Στον Κ.Α.Ε. 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ των δήμων και νομικών προσώπων,
εγγράφεται  το  σύνολο  των  απλήρωτων  υποχρεώσεων  όπως  αυτές  έχουν
διαμορφωθεί  την  31.12.2019 μετά την απαλοιφή των προκαταβολών που έχουν
δοθεί  σε  προμηθευτές.  Στις  περιπτώσεις  υποχρεώσεων  που  έχουν  ενταχθεί  σε
καθεστώς  ρύθμισης  για  αποπληρωμή  σε  περισσότερα  του  ενός  έτη,  στον
προϋπολογισμό  2020  εγγράφεται  το  συνολικό  ποσό  που  πρέπει  να  καταβληθεί
εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης
υποχρεώσεων.

Δ. Πραγματικά υπόλοιπα απλήρωτων υποχρεώσεων

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΕ 81

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
Π.Υ 

  5.426.060,72 -1.139.345,69 4.286.715,03
10.8115  700,00 -287,70 412,30



00.8111.01  300,00 -300,00 0,00
00.8112.01  400,00 -400,00 0,00
00.8113.01  300,00 -300,00 0,00
00.8115.01  1.000,00 -71,20 928,80
00.8116.01  6.000,00 -269,60 5.730,40
00.8117.01  7.000,00 3.749,74 10.749,74
15.8112.01  86,80 0,00 86,80
20.8113.01  4.000,00 -4.000,00 0,00
25.8113.01  1.000,00 -1.000,00 0,00
25.8116.01  1.000,00 -941,64 58,36
30.8116.01  2.000,00 -2.000,00 0,00
70.8116.01  1.000,00 -1.000,00 0,00
10.8113.01  0,00 17.027,00 17.027,00
15.8113  0,00 1.897,88 1.897,88
30.8113  0,00 8.919,25 8.919,25
30.8121  0,00 4.060,00 4.060,00
64.8116  0,00 11.918,88 11.918,88

Ε. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ (ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ)

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π.Υ 

64.7311.01
Αποκατάσταση 
διοικητηρίου 1.900.000,00 -1.792.000,00 108.000,00

1322.04
Αποκατάσταση 
Διοικητηρίου

1.900.000,0
0 -1.792.000,00 108.000,00

Ε. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

1. υπηρεσία ύδρευσης Έσοδα/Έξοδα 



Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

0321 Υπηρεσία Υδρεύσεως 3.000,00 €

0341
Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό 
δίκτυο

1.500,00 €

0343 Λοιπά έσοδα υπηρεσίας αποχέτευσης 13.600,00 €

2112
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
ύδρευσης ΠΟΕ που βεβαιώνονται για 
πρώτη φορά

96.127,83 €

2114
Τακτικά έσοδα από τέλη και δικαιώματα 
αποχέτευσης

67.473,50 €

3212 Π.Ο.Ε. Υπηρεσίας Υδρεύσεως 665.883,73 €

3214 Π.Ο.Ε. Υπηρεσίας Αποχέτευσης 689.890,79 €

5113 Χρηματικό υπόλοιπο υπηρεσίας 2019 92.364,79

ΣΥΝΟΛΟ 1.629.840,64 €

ΚΑΔ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

25.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά

45.000,00 €

25.6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και
ειδικά τακτικά

5.000,00 €

25.6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με 
σύμβαση Δημοσίου Δικαίου

7.300,00 €

25.6054
Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 
προσωπικού

1.000,00 €

25.6117.001 Αμοιβή για λειτουργία ΒΙΟΚΑ  24.800,00 €

25.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την 
είσπραξη τελών και φόρων

2.703,71 €

25.6211

Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για 
φωτισμό οδών, Πλατειών και 
κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής 
διαδικασίας

62.309,96 €

25.6262.003
Συντήρηση Δεξαμενών & Δικτύων 
ύδρευσης 

24.800,00 €

25.6263
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών 
μέσων

10.000,00 €

25.6275
Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, 
δεξαμενών κλπ.

4.000,00 €

25.6279.001 Αναλύσεις ύδατος 2.500,00 €

25.6633
Προμήθεια χημικού υλικού 
(Απολυμαντικά, χημικά κλπ.)

3.500,00 €

25.6662.004 Προμήθεια σωλήνων ύδρευσης 8.000,00 €

25.6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μεταφορικών μέσων(συνεχιζόμενο 
κλπ.)

10.000,00 €

25.7131.002 Αντλίες 24.800,00 €
25.7131.003 Πίνακες 4.000,00 €
25.7336.002 Αναβάθμιση αντλιοστασιών 8.000,00 €

25.7412.007
Μελέτη τροποποίησης περιβαλλοντικών 
όρων ΒΙΟΚΑ Λιβαδίου  & Λειτουργίας

24.800,00 €

25.8116 Δαπάνες προμήθειας αναλωσίμων ΠΟΕ 58,36 €
25.8511.01 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων 1.310.068,61 €



υπολοίπων
25.6264.001 Επισκευή αντλιών 15.000,00 €
25.6662.003 Προμήθεια εξαρτημάτων. Ύδρευσης 24.800,00 €
25.6654 Προμήθεια λοιπού υλικού 4.000,00 €
25.6654.001 προμήθεια χλωρίου 3.400,00 €

 ΣΥΝΟΛΟ 1.629.840,64 €

Π.Υ 2020 ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π.Υ

25.7131.002 προμήθεια αντλιών 12.000,00 12.800,00 24.800,00

25.6264.001 επισκευή  αντλιών 0,00 15.000,00 15.000,00

25.66662.003 προμήθεια εξαρτημ. Ύδρευσης 0,00 24.800,00 24.800,00

25.6654.002 προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 4.000,00 4.000,00

25.6654.001 προμήθεια χλωρίου 0,00 3.400,00 3.400,00

2. υπηρεσία καθαριότητας ΕΣΟΔΑ / ΕΞΟΔΑ

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

0311
Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 
1828/89) 192.094,24

0451
Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 
1080/80, άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 7.500,00

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών 
καταστημάτων
 (άρθρο 20 Ν 2539/97) 7.500,00

2111
Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού 28.670,00

5113 χρηματικό υπόλοιπο καθαριότητας 19.751,18
  255.515,42

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

20.6011
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

80.000,00 €

20.6041
Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται βασικός 
μισθός, δώρα εορτών, γενικά και ειδικά τακτικά 
επιδόματα)

40.000,00 €

20.6051
Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού με σύμβαση 
Δημοσίου Δικαίου

12.000,00 €

20.6054 Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου προσωπικού 15.000,00 €

20.6151
Δικαιώματα τρίτων (ΔΕΗ κλπ.) από την είσπραξη 
τελών και φόρων

2.703,71 €

20.6211
Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος για φωτισμό οδών, 
Πλατειών και κοινόχρηστων χώρων και παραγωγικής
διαδικασίας

13.200,00 €

20.6142.001 Λειτουργία ΧΥΤΑ ΣΥΝ/ΝΟ 39.952,80 €

20.6262.002
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων  Ηλεκτροφωτισμού 

18.000,00 €

20.6262.004 Προμήθεια ελαστικών  3.000,00 €

20.6263.002 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 24.800,00 €

20.6641
Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων - συν/νο

24.800,00 €



20.8113
Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων(ΠΟΕ) 
-υποχρεώσεις προηγ. χρήσης

0,00 €

ΣΥΝΟΛΟ 273.456,51 €

Βάσει του υπ’ αρίθμ. 3995/2017 εγγράφου του Υπ. Εσωτερικών, υπογραμμίζεται τη

δυνατότητα απόκλισης της ισοσκέλισης (μέχρι και 10%) στον προϋπολογισμό των

ανταποδοτικών υπηρεσιών. 

ΣΤ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

00.6312 Λοιποί Φόροι 10.000,00 7000,00 17.000,00
00.6821 Πρόστιμα / Προσαυξήσεις κλπ 2.000,00 2.000,00 4.000,00
00.6734 Επιχορήγηση Αθλητικών 2.500,00 1.500,00 4.000,00
00.6735 Επιχορήγηση Πολιτιστικών 2.500,00 1.500,00 4.000,00
00.6451 Συνδρομές 2.000,00 2.000,00 4.000,00
00.6423 Οδ. Τρίτων 2.000,00 2.000,00 4.000,00
00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 3.000,00 2.000,00 5.000,00
00.6421 Μετακινήσεις αιρετών 2.000,00 4.000,00 6.000,00
00.6142.010 Τεχνική Βοήθεια 0,00 24.800,00 24.800,00
00.6053 Εργοδοτικές Ειδ. Συνεργατών  0,00 5.000,00 5.000,00
10.6414.01 Μεταφορές αγαθών 0,00 3.000,00 3.000,00
10.6422 Οδ. Έξοδα Μετακινούμενων Υπ. 0,00 3.000,00 3.000,00

10.7134.002
Προμήθεια τηλεφωνικού 
κέντρου 0,00 7.000,00 7.000,00

10.6142.007 Ορκωτός Λογιστής χρ.2013 0,00 2.576,00 2.576,00
15.6654.001 Προμήθεια κάδων 0,00 24.800,00 24.800,00
15.6654.002 καλαθάκια απορριμμάτων 0,00 6.000,00 6.000,00
15.6474.001 Επιδόματα 13.597,00 6.803,00 20.400,00
15.6654.003 Προμήθεια δοχείων νερού 0,00 2.000,00 2.000,00
15.6635.01 Προμήθεια υλικών κτηνιατρείου 16.000,00 535,12 16.535,12
15.6117.001 Συνεργάτης Κτηνιατρείου 0,00 6.000,00 6.000,00

30.7413.001
Μελ. Περ. Όρων Τουρ. 
Καταφυγίου 0,00 6.200,00 6.200,00

30.7412.013 ΜΠΕ Αβυσσαλού 0,00 2.083,20 2.083,20
30.6275.01 Καθαρισμός χαντακιών 0,00 15.000,00 15.000,00
30.7321.003 Προσθήκη Αιθουσών Δημοτικού 0,00 124.000,00 124.000,00
30.7331.001 Επισκευή Δημαρχείου 40.000,00 50.000,00 90.000,00

62.7325.000
Πρ. Ηλιακών πάνελ 
οδοφωτισμού 24.800,00 3.000,00 27.800,00

64.7413.000 Τροποποίηση Χωρ. Καταφυγίου 20.550,00 4.250,00 24.800,00
70.6699.002 Λοιπές προμήθειες 0,00 24.800,00 24.800,00
70.6653.001 Προμήθεια λαμπτήρων 0,00 4.000,00 4.000,00
70.6653.002 Προμήθεια πινακίδων 0,00 4.000,00 4.000,00
25.7131.002 προμήθεια αντλιών 12.000,00 12.800,00 24.800,00
25.6264.001 επισκευή  αντλιών 0,00 15.000,00 15.000,00
25.66662.003 προμήθεια εξαρτη. Ύδρευσης 0,00 24.800,00 24.800,00
25.6654.002 προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 4.000,00 4.000,00



25.6654.001 προμήθεια χλωρίου 0,00 3.400,00 3.400,00

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ :

ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΟΥ -ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 698.744,91

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π.Υ 

0118

Μισθώματα ιχθυοτροφεόων 
(άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 
2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 0,00 5.055,00 5.055,00

0321
Δικαιώματα σύνδεσης και 
επανασύνδεσης με το δίκτυο 1.500,00 1.500,00 3.000,00

0343
Λοιπά έσοδα υπηρεσίας 
αποχέτευσης 6.000,00 7.600,00 13.600,00

0451

Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων
(άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 
παρ.10 Ν 2130/93) 2.200,00 12.800,00 15.000,00

0452

Τέλος επί των ακαθαρίστων 
εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων 3.200,00 11.800,00 15.000,00

0461
Τέλος χρήσης κοινόχρηστων 
χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 5.000,00 10.000,00 15.000,00

2112
Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα ύδρευσης 26.903,29 69.224,54 96.127,83

2114
Τακτικά έσοδα από τέλη και 
δικαιώματα αποχέτευσης 0,00 67.473,50 67.473,50

3212 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 639.353,91 26.529,82 665.883,73
3214 Τέλη και δικαιώματα αποχέτευσης 578.402,86 111.487,93 689.890,79
3219 Λοιπά έσοδα 11.451,47 54.543,17 65.994,64

5111

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων 
παρελθόντων ετών 18.786,80 43.002,61 61.789,41

5113

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 95.334,15 16.781,82 112.115,97

5119

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από τακτικά έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του 
δήμου 130.289,05 108.209,32 238.498,37

5123

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευμένων δαπανών 0,00 21.321,54 21.321,54

5129

Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο
από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη εν γένει δαπανών του 
δήμου 0,00 131.415,66 131.415,66

ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΟΥ-ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 1.838.090,60

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ Π.Υ 

1322.04
Αποκατάσταση 
Διοικητηρίου 1.900.000,00 -1.792.000,00 108.000,00

3221 Έκτακτα γενικά έσοδα 71.136,42 -4.817,96 66.318,46



5122

Χρηματικό υπόλοιπο 
προερχόμενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη 
έργων του ΠΔΕ ή 
πιστώσεις προοριζόμενες 
για δημόσιες επενδύσεις 112.348,00 -41.272,64 71.075,36

ΜΕΙΩΣΗ ΕΞΟΔΟΥ-ΑΥΞΗΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 1.802.570,14

  Π.Υ 2020
ΠΟΣΟ ΠΡΟΣ

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ
Π.Υ 

  5.426.060,72 -1.139.345,69 4.286.715,03
10.8115  700,00 -287,70 412,30
00.8111.01  300,00 -300,00 0,00
00.8112.01  400,00 -400,00 0,00
00.8113.01  300,00 -300,00 0,00
00.8115.01  1.000,00 -71,20 928,80
00.8116.01  6.000,00 -269,60 5.730,40
20.8113.01  4.000,00 -4.000,00 0,00
25.8113.01  1.000,00 -1.000,00 0,00
25.8116.01  1.000,00 -941,64 58,36
30.8116.01  2.000,00 -2.000,00 0,00
70.8116.01  1.000,00 -1.000,00 0,00

64.7311.01
αποκατάσταση 
διοικητηρίου 1.900.000,00 -1.792.000,00 108.000,00

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΟΥ-ΜΕΙΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ : 663.224,45

     
00.6734 Επιχορήγηση Αθλητικών 2.500,00 1.500,00 4.000,00

00.6735 Επιχορήγηση Πολιτιστικών 2.500,00 1.500,00 4.000,00

00.6421 Οδ. αιρετών 2.000,00 1.000,00 3.000,00

00.6423 Οδ. Τρίτων 2.000,00 2.000,00 4.000,00

00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης 3.000,00 2.000,00 5.000,00

00.6421 Μετακινήσεις αιρετών 2.000,00 4.000,00 6.000,00

00.6142.010 Τεχνική Βοήθεια 0,00 24.800,00 24.800,00

00.6053 Εργοδοτικές Ειδ. Συνεργατών  0,00 5.000,00 5.000,00

10.6414.01 Μεταφορές αγαθών 0,00 3.000,00 3.000,00

106422 Οδ. Έξοδα Μετακινούμενων Υπ. 0,00 3.000,00 3.000,00

107134002 Προμήθεια τηλεφωνικού κέντρου 0,00 7.000,00 7.000,00

106142007 Ορκωτός Λογιστής χρ.2013 0,00 2.576,00 2.576,00

156654001 Προμήθεια κάδων 0,00 24.800,00 24.800,00

156654002 καλαθάκια απορριμμάτων 0,00 6.000,00 6.000,00

156474001 Επιδόματα 13.597,00 6.803,00 20.400,00

156654003 Προμήθεια δοχείων νερού 0,00 2.000,00 2.000,00

15.6635.01 Προμήθεια υλικών κτηνιατρείου 16.000,00 535,12 16.535,12

156117002 Συνεργάτης Κτηνιατρείου 0,00 16.000,00 16.000,00



30.7413.XXX Μελ. Περ. Όρων Τουρ. Καταφυγίου 0,00 6.200,00 6.200,00

307412013 ΜΠΕ Αβυσσαλού 0,00 2.083,20 2.083,20

306275001 Καθαρισμός χαντακιών 0,00 15.000,00 15.000,00

307321003 Προσθήκη Αιθουσών Δημοτικού 0,00 124.000,00 124.000,00

307331001 Επισκευή Δημαρχείου 40.000,00 50.000,00 90.000,00

627325000 Πρ. Ηλιακών πάνελ οδοφωτισμού 24.800,00 3.000,00 27.800,00

647413000 Τροποποίηση Χωρ. Καταφυγίου 20.550,00 4.250,00 24.800,00

706699001 Λοιπές προμήθειες 0,00 24.800,00 24.800,00

706654001 Προμήθεια λαμπτήρων 0,00 4.000,00 4.000,00

706654002 Προμήθεια πινακίδων 0,00 4.000,00 4.000,00

257131002 προμήθεια αντλιών 12.000,00 12.800,00 24.800,00

256264001 επισκευή  αντλιών 0,00 15.000,00 15.000,00

2566662003 προμήθεια εξαρτη. Ύδρευσης 0,00 24.800,00 24.800,00

256654002 προμήθεια λοιπού υλικού 0,00 4.000,00 4.000,00

256654001 προμήθεια χλωρίου 0,00 3.400,00 3.400,00

00.8117.01  7.000,00 3.749,74 10.749,74

15.8112.01  86,80 0,00 86,80

10.8113.01  0,00 17.027,00 17.027,00

15.8113  0,00 1.897,88 1.897,88

30.8113  0,00 8.919,25 8.919,25

30.8121  0,00 4.060,00 4.060,00

 00.6056.002 6.568,39 147,49 6.715,88

64.8116  0,00 11.918,88 11.918,88

25.8511  1.159.346,70 150.721,91 1.310.068,61

00.8511  70.936,10 53.934,98 124.871,08
Μετονομασία του ΚΑΕ   "Ολοκληρωμένο Σχέδιο λειτουργίας  Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών " σε "Παροχή 
υπηρεσιών συμβούλου για την τροποποίηση χωροθέτησης του Καταφυγίου Τουριστικών Σκαφών".
Μετονομασία του ΚΑΕ 62.7413.000 "Μελέτη για την αλλαγή ηλεκτροφωτισμού  στο νησί" σε "Υποστηρικτικές 
ενέργειες για την ωρίμανση υλοποίησης της αναβάθμισης δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου Σερίφου".

ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ : 4.152,00

( + )ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ(ΕΣΟΔΟ) : 698.744,91

(-)ΑΠΟΘΕΑΜΑΤΙΚΟ(ΕΣΟΔΟ): 1.838.090,60

(+)ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΕΞΟΔΟ): 1.802.570,14

(- )ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (ΕΞΟΔΟ: 410.847,32

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ: 4.152,00

Για  τον  παραπάνω  λόγο καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή  να  εγκρίνει  την  1η
αναμόρφωση   του  προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2020  και  κατόπιν  να
εισηγηθεί  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  εγκρίνει  την  1η  αναμόρφωση  του
προϋπολογισμού έτους 2020.

2. Η παρούσα απόφαση θα υποβληθεί για τον απαιτούμενο έλεγχο νομιμότητας.



       Μειοψήφησε   ο  κ. Χρυσολωράς Θεόδωρος διότι έχει καταψηφίσει  τον

Προϋπολογισμό.  

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18 /2020

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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