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ΘΕΜΑ «10Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2020»
Σχ. Συνημμένα :
1) Πίνακας 10ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού

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 ΔΚΚ για 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 της2. 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.
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 ∆ιοίκησης 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
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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 Δήμου Διονύσου 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. IV της εγκυκλίου 108/2019 ορίζεται ότι η αναμόρφωση 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».
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 Προϋπολογισμού που έχει υποβληθεί από την οικονομική επιτροπή. Σε περίπτωση
που τροποποιηθούν ΚΑ Εσόδων και ΚΑ Εξόδων, 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
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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 υπέρ 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 του Δήμου Διονύσου 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 3054/29-07-2018 Β’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 υπ’
αριθμόν 500/2019 (30-12-2019) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με ΑΔΑ
6Ρ5ΙΩ93-ΑΦΦ και επικυρώθηκε με την υπ΄αριθμόν 5978/1537/14-02-2020
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

•

την αριθ. 35/24-3-2020 (ΑΔΑ: ΩΓΩΜΩ93-Γ3Χ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση – υποχρεωτική του
προϋπολογισμού του Δήμου
την αριθ. 42/29-4-2020 (ΑΔΑ: ΨΩ3ΚΩ93-ΘΕΗ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 2η δεσμευτική αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου
την αριθ. 82/23-06-2020 (ΑΔΑ: ΩΦΤΧΩ93-ΒΔΝ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 3η δεσμευτική αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου

•

•
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•

•

•

•

•

•

την αριθ. 98/29-06-2020 (ΑΔΑ: Ψ290Ω93-ΠΝ4) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 4η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου
την αριθ. 111/28-07-2020 (ΑΔΑ: 6ΨΩΛΩ93-ΕΞ5) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 5η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου
την αριθ. 127/25-08-2020 (ΑΔΑ: 63ΔΩΩ93-7ΥΖ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 6η δεσμευτική αναμόρφωση του
προϋπολογισμού του Δήμου
την αριθ. 169/06-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΤΦΗΩ93-ΒΤΟ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 7η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου
την αριθ. 174/14-10-2020 (ΑΔΑ: Ω5ΔΩΩ93-ΤΝΒ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου
την αριθ. 215/15-12-2020 (ΑΔΑ: 64Μ2Ω93-ΚΓΥ) απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 9η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του
Δήμου

•
Εισηγείται προς την Οικονομική Επιτροπή την 10η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
του Δήμου Διονύσου οικονομικού έτους 2020 για τους κάτωθι κωδικούς, σύμφωνα με
τις ανάγκες που προέκυψαν στις υπηρεσίες του Δήμου Διονύσου.
Προτείνεται η ακόλουθη αναμόρφωση του Προϋπολογισμού έτους 2020 έτσι ώστε να
αποτυπώνεται η πραγματική εικόνα των απαιτήσεων και των προβλέψεων μη
είσπραξής τους.
Α. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ

Αρχικός
ΠΥ
ΚΑ εσόδου

Περιγραφή

Προϋπολ/ντα όπως
Διαμορφώθηκαν
πριν την
αναμόρφωση

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Διαμορφωθέν
Π/Υ 2020

ΚΑΠ για κάλυψη
γενικών αναγκών
(άρθρο 25Ν 1828/89)
0611

0612

0715

ΚΑΠ για την καταβολή
μισθωμάτων ακινήτων
προς στέγαση
δημοσίων σχολικών
μονάδων και λοιπών
υπηρεσιών
Τέλος διαφήμισης της
κατηγορίας Δ του
άρθρου 15 του ΒΔ
24/9-20/10/1958
(άρθρο 9 Ν

3.449.535,96

3.449.535,96

226.486,85

3.676.022,81

254.040,00

254.040,00

391.760,00

645.800,00

0

0

86.900,00

86.900,00
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2880/2001)

ΚΑΠ επενδυτικών
δαπανών των δήμων
1311

253.230,00

253.230,000

126.615,00

379.845,00

3.956.805,96

3.956.805,96

831.761,85

4.788.567,81

Β. ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΕΞΟΔΩΝ
Κωδικός

Περιγραφή

.15

6232

.70.

7132.0004

90

9111

Μισθώματα κτιρίων Τεχνικών έργων
ακινήτων

Αρχικός Π/Υ.

Προϋπολ/ντα όπως
Διαμορφώθηκαν πριν
την αναμόρφωση

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ

Προϋπολ/ντα
Διαμορφώθηκαν

όπως

473.088,00

473.088,00

391.760,00

864.848,00

0

0

126.615,00

126.615,00

Αποθεματικό

278.664,54

44.766,24

313.386,85

358.153,09

ΣΥΝΟΛΟ

751.752,54

517.854,24

831.761,85

1.349.616,09

Προμήθεια οχημάτων
και εξοπλισμού
Πολιτικής Προστασίας

Βάσει και του πίνακα Β το αποθεματικό (ομάδα 9) διαμορφώνεται ως εξής :

90

ΚΑ

Περιγραφή

9111

Αποθεματικό

Αρχικός Π/Υ.
278.664,54

Προϋπολ/ντα
όπως
Διαμορφώθηκαν
πριν την
αναμόρφωση
44.766,24

Αναμορφώσεις
313.386,85

Προϋπολ/ντα όπως
Διαμορφώθηκαν
358.153,09

Επομένως βάσει των ανωτέρω (πίνακες Α,Β) το τελικό διαμορφωθέν αποθεματικό
(ομάδα 9) ανέρχεται σε ποσό ύψους 358.153,09€
δεν ξεπερνά το 5% των προϋπολογισθέντων ποσών των τακτικών εσόδων το οποίο
ανέρχεται σε :
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ΚΑΕ ΕΣΟΔΟΥ

Διαμορφωθέν Π/Υ 2020
10.917.186,24

0
21
σύνολο

3.149.226,06
14.066.412,30
703.320,62

5%

Για τον παραπάνω λόγο καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 10η
Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2020 και κατόπιν να εισηγηθεί
στο Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την 10η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού
έτους 2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ
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