
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
Θζμα: Ειςήγηςη 5ησ αναμόρφωςησ προχπολογιςμοφ τησ Οικονομικήσ Τπηρεςίασ προσ 

την Οικονομική Επιτροπή. 

 

Η αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ προςδιορίηεται από τισ διατάξεισ του άρθρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-

1959 κακϊσ και από το άρθρο 161 του ΔΚΚ για τισ πιςτϊςεισ των ζργων (θ παρ.1 καταργικθκε με το 

άρκρο 77 του Ν.4316/14). Πρόκειται για εξαιρετικι διαδικαςία θ οποία εφαρμόηεται ςτισ περιπτϊςεισ, 

όπου μία πίςτωςθ μπορεί να μεταφερκεί εφόςον: -  

1. ζχει εκπλθρωκεί ο ςκοπόσ τθσ-  

2. κακίςταται ανζφικτθ θ πραγματοποίθςι τθσ οπότε μπορεί να μεταφερκεί μζροσ ι το ςφνολο τθσ 

πίςτωςθσ για τθ κάλυψθ νζων αναγκϊν για ζκτακτεσ και επείγουςεσ ανάγκεσ οι οποίεσ δεν είχαν 

προβλεφκεί ςτο προχπολογιςμό.- 

3.  επίςθσ, αναμόρφωςθ πραγματοποιείται και ςτισ περιπτϊςεισ εγγραφισ εςόδων τα οποία είτε εκ 

παραδρομισ είτε λόγω ζκτακτου γεγονότοσ (ζκτακτθ επιχοριγθςθ, χοριγθςθ δανείου κλπ.) 

απαιτείται θ αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ. 

Από τισ διατάξεισ του άπθπος 8 ηος ΒΓ 17-5/15-6-1959  ορίηεται πωσ πρζπει να τεκμθριϊνεται το 
ζκτακτο τθσ αναμόρφωςθσ μζςω τθσ ειςιγθςθσ τθσ υπθρεςίασ, θ οποία ειςθγείται τθν αναμόρφωςθ του 
προχπολογιςμοφ. Η αναφορά του άρκρου 8 του ΒΔ 17-5/15-6-1959 ςε ζκτακτεσ και επείγουςεσ ανάγκεσ 
δεν ταυτίηεται με τθν ζννοια του κατεπείγοντοσ, αλλά αποτελεί προςπάκεια περιοριςμοφ των ςυχνϊν 
αναμορφϊςεων.  
Ειδικότερα θ παρ. 5 του άρκρου 23 του  Ν.3536/07 απαιτεί οι αποφάςεισ των δθμοτικϊν ςυμβουλίων που 
αφοροφν αναμορφϊςεισ των προχπολογιςμϊν των Ο.Σ.Α., να υποβάλλονται ςηον Γενικό Γπαμμαηέα ηηρ 

Αποκενηπωμένηρ Γιοίκηζηρ   για έλεγσο νομιμόηηηαρ και να ςυνοδεφονται από τισ ειςθγιςεισ των 
αρμόδιων υπθρεςιϊν.  
Σηην ίδια διάηαξη αναθέπεηαι όηι ο Γενικόρ Γπαμμαηέαρ ελέγσει ηη νομιμόηηηά ηηρ απόθαζηρ 

αναμόπθωζηρ ενηόρ αποκλειζηικήρ πποθεζμίαρ δέκα ημεπών. Σα αρμόδια όργανα που ενεργοφν κατά 
παράβαςθ των διατάξεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παραγράφου 5 του άρκρου 23 του Ν.3536/07 
υπζχουν, ανεξάρτθτα από τυχόν ποινικι ευκφνθ, πεικαρχικι και αςτικι ευκφνθ κατά τισ διατάξεισ των 
άρκρων 141, 142 και 143 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 
3463/2006.  
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Με βάςη τα παραπάνω η οικονομική υπηρεςία του Διμου Ηρωικισ Νιςου Κάςου αφοφ ζλαβε υπόψη 

τησ : 

 τθν παρ 5 του άρκρου 23 του Ν. 3536/07 (ΦΕΚ 42 Α/23-2-2007) «Ειδικζσ ρυκμίςεισ κεμάτων 

μεταναςτευτικισ πολιτικισ και λοιπϊν ηθτθμάτων αρμοδιότθτασ Τπουργείου Εςωτερικϊν, Δθμόςιασ 

Διοίκθςθσ και Αποκζντρωςθσ.» 

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

 παρ 5 άρκρο 77 Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ 167 Α/23-7-2013): «Φορολογία ειςοδιματοσ, επείγοντα μζτρα 

εφαρμογισ του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλεσ διατάξεισ. 

 τισ διατάξεισ τθσ ΚΤΑ 55905/19 

 το άρκρο 161 του Ν.3463/06 (ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006):«Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων» 

 τον προχπολογιςμό του οικονομικοφ ζτουσ 2020, ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν αρικ. 148/2019  

Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και επικυρϊκθκε με τθν 1622/15-01-2020 απόφαςθ τθσ 

Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Νοτίου Αιγαίου. 

 Σθν 1θ  υποχρεωτικι αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, ο οποίοσ 

ψθφίςτθκε με τθν αρικ. 23/2020  Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και επικυρϊκθκε με τθν 

9316/28-02-2020 απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Νοτίου Αιγαίου. 

 Σθν 2θ  αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν 

αρικ. 36/2020  Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και επικυρϊκθκε με τθν 14274/08-04-2020 

απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Νοτίου Αιγαίου. 

 Σθν 3θ  αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν 

αρικ. 65/2020  Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και επικυρϊκθκε με τθν 32391/29-07-2020 

απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Νοτίου Αιγαίου. 

 Σθν 4θ  αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2020, ο οποίοσ ψθφίςτθκε με τθν 

αρικ. 84/2020  Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου και επικυρϊκθκε με τθν 44384/05-10-2020 

απόφαςθ τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Νοτίου Αιγαίου. 

 

Ειςηγείται προσ την Οικονομική Επιτροπή τθν 5η αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ του Διμου Ηρωικισ 

Νιςου Κάςου οικονομικοφ ζτουσ 2020 για τουσ κάτωκι κωδικοφσ, ςφμφωνα με τισ ανάγκεσ που 

προζκυψαν ςτισ υπθρεςίεσ του Διμου Ηρωικισ Νιςου Κάςου. 

Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΕΟΔΩΝ-ΕΞΟΔΩΝ 

 
ςφνολο 586.633,75 

 
ςφνολο 586.633,75 

 

ΚΑ 
ΕΟΔΟΤ Περιγραφή 

ποςό προσ 
αναμόρφωςη  ΚΑ ΕΞΟΔΟΤ Περιγραφή 

ποςό προσ 
αναμόρφως
η (αφξηςη) 

παρατηρήςε
ισ 

4311 

ΚΑΠ για τθν κάλυψθ των 
λειτουργικϊν αναγκϊν των 
ςχολείων πρωτοβάκμιασ και 
δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ 
(άρκρο 55 Ν1946/91) 1.353,75 00.6711 Απόδοςθ ςε ςχολικζσ επιτροπζσ 1.353,75   



 

1322.0006 

Επιχοριγθςθ για εκςυγχρονιςμό 
και αναβάκμιςθ ακλθτικϊν 
εγκαταςτάςεων Διμου Ηρωικισ 
Νιςου Πόλθσ Κάςου 585.280,00 

64.7336.000
1 

Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων Διμου 
Ηρωικισ Νιςου Πόλθσ Κάςου 585.280,00 

ΑΔΑ 
ΕΓΚΡΙΗ: 
ΨΣΞΓ46ΜΣΛ
6-ΗΡΙ/ Σ.Π. 

 

Επομζνωσ  βάςει των ανωτζρω (πίνακασ Α) το αποκεματικό (ομάδα 9) διαμορφϊνεται  ςε ποςό φψουσ 19.921,79 €. 

Β .ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΕΞΟΔΩΝ 

  ςφνολο 1.000,00     

ΚΑ Περιγραφή 
Ποςό προσ 
αναμόρφωςη 

Διαμορφωθζν 
Π/Τ Παρατηρήςεισ 

00.6451 
υνδρομζσ ςε εφθμερίδεσ και περιοδικά 
και θλεκτρονικά μζςα 1.860,00 5.534,00   

00.6492 

Δικαςτικά ζξοδα και ζξοδα εκτζλεςθσ 
δικαςτικϊν αποφάςεων ι 
ςυμβιβαςτικϊν πράξεων 50.000,00 81.496,09   

00.6731 Προαιρετικζσ ειςφορζσ ΝΠΔΔ 1.000,00 1.500,00   

10.7135.0022 Προμικεια ραφιϊν Dexion Β.Σ 3.000,00 3.000,00 ΝΕΟ ΚΑ 

10.7135.0023 
Προμικεια ςυςτιματοσ αντικεραυνικισ 
προςταςίασ 2.500,00 2.500,00 ΝΕΟ ΚΑ 

10.6142.0024 
Τπθρεςία απομαγνθτοφϊνθςθσ 
ςυνεδριάςεων -10.560,00 0,00   

15.6699.0005 
Προμικεια Χριςτουγεννιάτικων 
φωτιςτικϊν 18.600,00 18.600,00 ΝΕΟ ΚΑ 

15.6261.0003 

Τπθρεςία εργαςιϊν περιοριςμζνθσ 
ζκταςθσ επιςκευισ και ςυντιρθςθσ 
κτιρίου Γυμναςίου και Λ.Σ. Κάςου 24.800,00 24.800,00 ΝΕΟ ΚΑ 

15.7331.0003 
Επιςκευι ςκζπθσ Δθμοτικοφ ςχολείου 
Αγίασ Μαρίνασ -10.000,00 0,00 Σ.Π. 

25.7135.0013 Προμικεια παλάγκο 2.480,00 2.480,00 ΝΕΟ ΚΑ 

25.7326.0010 
Διαμόρφωςθ χϊρου τοποκζτθςθσ νζασ 
δεξαμενισ νεροφ ςτθν κζςθ κυλάσ 5.000,00 5.000,00 ΝΕΟ ΚΑ/Σ.Π. 

25.7326.0011 

Χωματουργικζσ εργαςίεσ ςφνδεςθσ 
αγωγοφ φδρευςθσ από Άγιο Νικόλαο εωσ 
Διαςταφρωςθ Αρβανιτοχωρίου 5.800,00 3.000,00 ΝΕΟ ΚΑ/Σ.Π. 

30.7135.0005 
Προμικεια ςκαπτικοφ 
μθχανιματοσ(Κομπρεςζρ) 2.480,00 2.480,00 ΝΕΟ ΚΑ 

70.7331.0003 
υντιρθςθ και αποκατάςταςθ κτιρίου 
Γυμναςίου -35.000,00 0,00 Σ.Π. 

70.7331.0008 Ζργο επζκταςθσ Δθμοτικοφ ςχολείου -60.960,00 9.040,00 Σ.Π. 
 

Επομζνωσ  βάςει των ανωτζρω (πίνακασ Β) το αποκεματικό (ομάδα 9) διαμορφϊνεται  ςε ποςό φψουσ 18.921,79 €. 

Γ. ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑ 

ΚΑΕ  Παλαιά ονομαςία   Νζα ονομαςία 

10.7135.0014 
Προμικεια εργαλείων 
ελαιοχρωματιςμοφ 

Προμικεια εργαλείων ςυντιρθςθσ και ελαιοχρωματιςμοφ 
  
  

70.7325.0001 Φωτιςμόσ γθπζδων μπάςκετ και beach Φωτιςμόσ γθπζδου μπάςκετ  



 

volley 

 

ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

ΕΟΔΑ ΣΑ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 5η ΑΝΑΦΟΡΦΩΗ 

  φνολα 102.096,94 

Κωδικόσ Περιγραφή Διαμορφωθζν Π/Τ  
311 Σζλοσ κακαριότθτασ 

και φωτιςμοφ (άρκρο 
25 Ν 1828/89) 

85.096,94 

2111 Σακτικά ζςοδα από 
τζλθ κακαριότθτασ και 
θλεκτροφωτιςμοφ 

17.000,00 

 

Βάςει του υπ’ αρίκμ. 3995/2017 εγγράφου του Τπ. Εςωτερικϊν, υπογραμμίηεται τθ δυνατότθτα 

απόκλιςθσ τθσ ιςοςκζλιςθσ (μζχρι και 10%) ςτον προχπολογιςμό των ανταποδοτικϊν υπθρεςιϊν. τθν 

προκειμζνθ περίπτωςθ, θ απόκλιςθ μπορεί να ανζρχεται ςε ποςό φψουσ 10.209,69 €. Επομζνωσ τα ζξοδα 

μασ μποροφν να ανζλκουν μζχρι το φψοσ του ποςοφ των 112.306,63€. 

ΕΞΟΔΑ ΣΑ ΑΝΣΑΠΟΔΟΣΙΚΑ ΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΠΡΙΝ ΣΗΝ 5η ΑΝΑΦΟΡΦΩΗ 

φνολα 109.360,78 

ΚΑΕ  Περιγραφή Π/Τ 

20.6 ΕΞΟΔΑ ΧΡΗΗ 107.574,89 

20.81 Πλθρωμζσ υποχρεϊςεων (Π.Ο.Ε.) 1.785,89 

Βάςει των ανωτζρω τα ζξοδα μασ ςτα ανταποδοτικά τθσ κακαριότθτασ μποροφν να αυξθκοφν ζωσ το 

ποςό των 2.945,85 € 

Δ. ΑΝΑΜΟΡΦΩΗ ΕΞΟΔΩΝ ΤΠΗΡΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ 

  ςφνολο 1.500,00   

ΚΑ Περιγραφή ποςό αφξηςησ Διαμορφωθζν Π/Τ 

20.6151 

Δικαιϊματα τρίτων (ΔΕΗ 
κλπ) από τθν είςπραξθ 
τελϊν και φόρων 1.500,00 3.500,00 

 

φνολο ποςοφ τησ αφξηςησ των ανταποδοτικϊν εξόδων τησ καθαριότητασ: 1.500,00 €. 

Επομζνωσ  βάςει των ανωτζρω (πίνακασ Α,Β και Δ) το τελικό διαμορφωκζν αποκεματικό (ομάδα 9) ανζρχεται ςε ποςό φψουσ 

17.421,79 € και δεν ξεπερνά το 5% των προχπολογιςκζντων ποςϊν των τακτικϊν εςόδων (0+21+321). 

   
 

ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΚΑ Περιγραφή Είδοσ 
Ποςό προσ 

αναμόρφωςη 
Διαμορφωθζν 

Π/Τ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΣΟΔΟΣ

ΗΗ 

15.7331.0003 
Επιςκευι ςκζπθσ Δθμοτικοφ 
ςχολείου Αγίασ Μαρίνασ ΕΡΓΟ -10.000,00 0 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 



 

25.7326.0010 

Διαμόρφωςθ χϊρου 
τοποκζτθςθσ νζασ δεξαμενισ 
νεροφ ςτθν κζςθ κυλάσ ΕΡΓΟ 5.000,00 5.000,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

25.7326.0011 

Χωματουργικζσ εργαςίεσ 
ςφνδεςθσ αγωγοφ φδρευςθσ από 
Άγιο Νικόλαο εωσ Διαςταφρωςθ 
Αρβανιτοχωρίου ΕΡΓΟ 5.800,00 5.800,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

64.7336.0001 

Εκςυγχρονιςμόσ και αναβάκμιςθ 
ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων 
Διμου Ηρωικισ Νιςου Πόλθσ 
Κάςου ΕΡΓΟ 585.280,00 585.280,00 

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΗ 
ΦΙΛΟΔΗΜΟ ΙΙ 

70.7331.0003 
υντιρθςθ και αποκατάςταςθ 
κτιρίου Γυμναςίου ΕΡΓΟ -35.000,00 0,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

70.7331.0008 
Ζργο επζκταςθσ Δθμοτικοφ 
ςχολείου ΕΡΓΟ -60.960,00 9.040,00 ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΙΑ ΚΑ ΣΕΧΝΙΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ 

ΠΑΛΙΟ ΚΑ ΝΕΟ ΚΑ 

70.7325.0001 
Φωτιςμόσ γθπζδων μπάςκετ 
και beach volley Φωτιςμόσ γθπζδου μπάςκετ  

 

Για τον παραπάνω λόγο καλείται θ Οικονομικι Επιτροπι  να εγκρίνει τθν 5θ αναμόρφωςθ  του 

προχπολογιςμοφ οικονομικοφ ζτουσ 2020 και κατόπιν να ειςθγθκεί ςτο Δθμοτικό υμβοφλιο να εγκρίνει 

τθν 5θ  αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ ζτουσ 2020.  

 

Ο Γενικόσ Γραμματζασ 

 

 

Κυριάκοσ Μ. Λαθουράκησ 


