
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 28/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 135/2022 

 

ΘΕΜΑ: 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού του Δήμου Στυλίδας οικονομικού έτους 2022 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30 του μήνα Αυγούστου 

του έτους 2022 και ώρα 9:30 πμ συνήλθε σε τακτική διά ζώσης συνεδρίαση στα 

γραφεία του Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 8252 – 

26/08/2022 έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε 

κάθε ένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 5 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ    2) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη 

Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το πρώτο θέμα 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με 

e-mail στα μέλη και  έχει ως εξής: 

Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
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«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 
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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, οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισμό του Δήμου Στυλίδας 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. 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη:  

 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 έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 
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 την ΚΥΑ οικ. 55040/21.07.2021 

 τον προϋπολογισμό του Δήμου Στυλίδας έτους 2022, ο οποίος ψηφίστηκε με την 

αριθ. 4/2022 (ΑΔΑ: ΩΑ9ΙΩ1Ζ-ΞΧ2) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και 

επικυρώθηκε με την αριθ. 32195/21.02.2022 (ΑΔΑ: 9ΟΕ6ΟΡ10-ΚΡ7) Απόφαση της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας 

 το έγγραφο ΥΠ.ΕΣ. 34622/23.02.2022 

θέτουμε υπόψη σας Αιτιολογική Έκθεση της 5
ης

 Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 και εισηγούμαστε τα παρακάτω: 

 

Α) ΕΣΟΔΑ: 

1. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Α/Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 Μείωση 0311 
Τέλος καθαριότητας και 

φωτισμού 
-1.705,91 

2 Μείωση 0322 Τέλος ύδρευσης -14.684,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ -16.390,66 

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Α/Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 Εγγραφή 1321.0002 

Χρηματοδότηση Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας (ΚΑΠ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΕ 9776) για το 

έργο «Ανόρυξη γεώτρησης 

στην Τ.Κ. Ανύδρου του Δήμου 

Στυλίδας» 

+50.000,00 

2 Εγγραφή 1322.0017 

Επιχορήγηση από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για 

Προμήθεια 

απορριμματοφόρων 

οχημάτων, μηχανημάτων 

έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού 

+120.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ +170.000,00 
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Β) ΕΞΟΔΑ: 

 

1. ΜΕΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Α/Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 Μείωση 00.6312.0002 
Καταβολή φόρου Δήμου 

Στυλίδας (Ε1) 
-802,06 

2 Μείωση 00.6331.0003 
Πάγια τέλη δηλώσεων 

Εθνικού Κτηματολογίου 
-3.000,00 

3 Μείωση 10.6022 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

-1.000,00 

4 Μείωση 10.6063 
Λοιπές παροχές σε είδος 

(Προμήθεια γάλακτος) 
-477,80 

5 Μείωση 10.6253 
Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων 
-2.009,00 

6 Μείωση 25.7131.0002 

Προμήθεια συγκροτημάτων 

αντλητικών συστημάτων και 

παρελκόμενων συσκευών 

Δ.Ε. Εχιναίων 

-5.000,00 

7 Μείωση 25.7131.0003 

Προμήθεια συγκροτημάτων 

αντλητικών συστημάτων και 

παρελκόμενων συσκευών 

Δ.Ε. Πελασγίας 

-5.000,00 

8 Μείωση 30.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

και νυχτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

-4.000,00 

9 Μείωση 30.6051 

Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου 

-2.390,66 

10 Κατάργηση 30.6244 Leasing μεταφορικών μέσων -1.033,83 

11 Μείωση 30.7135.0004 
Προμήθεια υλικών 

περίφραξης 
-5.284,94 

12 Μείωση 30.7413.0001 Μελέτη στατικής επάρκειας -2.218,06 
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μετατροπή ισογείου κτιρίου 

για τη δημιουργία 

Πολυδύναμου 

Περιφερειακού ιατρείου στις 

Ράχες Δήμου Στυλίδας 

13 Μείωση 35.6279.0002 

Αποψίλωση βλάστησης 

κοινοχρήστων χώρων για 

πρόληψη κινδύνου 

πυρκαγιών 

-6.800,00 

14 Μείωση 64.7336.0002 
Αποκατάσταση υποδομών 

για λόγους πρόληψης 
-37.200,00 

15 Μείωση  70.6011 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

-11.000,00 

16 Μείωση 70.6051 

Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου 

-3.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ -90.216,35 

 

Μεταφορά στο αποθεματικό κεφάλαιο του ποσού των 170.000,00 ευρώ που 

προέρχεται από την εγγραφή – αύξηση των εσόδων και του ποσού των 90.216,35 ευρώ 

που προέρχεται από τη μείωση των εξόδων, αφαιρουμένου του ποσού των 16.390,66 

ευρώ που προέρχεται από τη μείωση των εσόδων. 

Συνεπώς, το αποθεματικό, με το ήδη υπάρχον ποσό των 107.553,64 ευρώ, 

διαμορφώνεται στο ποσό των 351.379,33 ευρώ. Αναλυτικά: 107.553,64 +  170.000,00 + 

90.216,35 - 16.390,66 = 351.379,33 ευρώ. 

Μεταφορά στο σκέλος των εξόδων από το αποθεματικό κεφάλαιο ποσού 349.272,32 

ευρώ και εγγραφή νέων πιστώσεων ως εξής: 

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Α/Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 Εγγραφή 00.6117.0010 

Έκδοση πιστοποιητικών 

ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων Δήμου Στυλίδας 

+3.100,00 
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2 Αύξηση 00.6331.0002 
Τέλη διοδίων αυτοκινήτων 

Δήμου Στυλίδας 
+3.600,00 

3 Εγγραφή 00.6432.0001 
Δαπάνες συμμετοχής του 

Δήμου Στυλίδας σε εκθέσεις 
+5.000,00 

4 Αύξηση 00.6434.0002 
Λοιπές δαπάνες δημοσίων 

σχέσεων 
+1.000,00 

5 Εγγραφή 10.6062.0001 

Έξοδα κηδείας 

αποβιούντων υπαλλήλων 

Δήμου Στυλίδας 

+1.000,00 

6 Αύξηση 15.6117.0001 

Παροχή υπηρεσίας 

Παιδιάτρου Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Δήμου Στυλίδας 

+448,00 

7 Εγγραφή 15.6471.0002 

Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων Δήμου 

Στυλίδας 

+6.000,00 

8 Αύξηση 25.7131.0001 

Προμήθεια συγκροτημάτων 

αντλητικών συστημάτων και 

παρελκόμενων συσκευών 

Δ.Ε. Στυλίδας 

+10.000,00 

9 Αύξηση 25.7134.0001 

Προμήθεια συστήματος για 

την χαρτογραφική 

απεικόνιση και στατιστική 

επεξεργασία των μετρητών 

ύδρευσης του Δήμου 

Στυλίδας 

+18.600,00 

10 Εγγραφή 25.7312.0015 

Ανόρυξη γεώτρησης στην 

Τ.Κ. Ανύδρου του Δήμου 

Στυλίδας 

+50.000,00 

11 Αύξηση 30.6263 
Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 
+5.000,00 

12 Αύξηση 30.6641.0001 
Προμήθεια καυσίμων για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 
+35.000,00 

13 Αύξηση 30.6671.0001 
Προμήθεια ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων 
+10.000,00 

14 Αύξηση 30.7135.0001 
Προμήθεια εργαλείων για 

τα συνεργεία του δήμου 
+2.000,00 

15 Αύξηση 30.7135.0005 Προμήθεια ξυλείας +1.670,00 
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16 Εγγραφή 30.7135.0006 

Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος 

ασφαλείας συνεργείου Δ.Ε. 

Πελασγίας 

+1.800,00 

17 Αύξηση 35.6279.0003 

Ξύλευση ψηλών δένδρων 

για μείωση κινδύνου 

πυρκαγιών 

+5.000,00 

18 Αύξηση 35.6279.0007 
Καθαρισμός από άγρια 

βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας 
+3.372,00 

19 Εγγραφή 35.6279.0009 

Δημιουργία χώρου 

πλήρωσης πυροσβεστικών 

οχημάτων Κοινότητας 

Γλύφας 

+1.800,00 

20 Αύξηση 35.6644.0001 
Προμήθεια καυσίμων για 

λοιπές ανάγκες 
+3.942,32 

21 Εγγραφή 35.6693.0001 Προμήθεια λιπάσματος +1.240,00 

22 Εγγραφή 35.7135.0004 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

παγκακίων για πλατείες και 

πάρκα 

+3.350,00 

23 Εγγραφή 35.7135.0005 Προμήθεια σημαδούρων +1.750,00 

24 Εγγραφή 62.7131.0001 

Προμήθεια 

απορριμματοφόρων 

οχημάτων, μηχανημάτων 

έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού 

+120.000,00 

25 Εγγραφή 63.7312.0006 

Σύνδεση υδρομάστευσης με 

αγωγό ύδρευσης στην 

Παλαιοκερασιά 

+37.200,00 

26 Αύξηση 70.6263 
Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 
+2.500,00 

27 Εγγραφή 70.6266.0002 

Υπηρεσία ελέγχου πολιτικής 

ασφαλείας του δικτύου 

δεδομένων και δημιουργία 

πολιτικής αντιγράφων 

ασφαλείας του Δήμου 

Στυλίδας 

+12.400,00 

28 Αύξηση 70.6671.0001 Προμήθεια ανταλλακτικών +2.500,00 
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αυτοκινήτων 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ +349.272,32 

 

Μετά και από την παραπάνω 5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022, οι ανταποδοτικές υπηρεσίες θα παραμείνουν πλήρως ισοσκελισμένες και το 

τελικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 31.908.524,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 31.906.417,76 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 2.107,01 

 

Στη συνέχεια η πρόεδρος κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει επί του θέματος. 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

Αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν.3852/2010, 

και την εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο την 5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 

Δήμου, οικονομικού έτους 2022, ως εξής: 

 

Α) ΕΣΟΔΑ: 

1. ΜΕΙΩΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Α/Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 Μείωση 0311 
Τέλος καθαριότητας και 

φωτισμού 
-1.705,91 

2 Μείωση 0322 Τέλος ύδρευσης -14.684,75 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ -16.390,66 

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΕΣΟΔΩΝ 

 

Α/Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 Εγγραφή 1321.0002 Χρηματοδότηση Περιφέρειας +50.000,00 
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Στερεάς Ελλάδας (ΚΑΠ 

ΤΑΚΤΙΚΟΙ ΚΑΕ 9776) για το 

έργο «Ανόρυξη γεώτρησης 

στην Τ.Κ. Ανύδρου του Δήμου 

Στυλίδας» 

2 Εγγραφή 1322.0017 

Επιχορήγηση από το 

πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για 

Προμήθεια 

απορριμματοφόρων 

οχημάτων, μηχανημάτων 

έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού 

+120.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΥΞΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ +170.000,00 

 

Β) ΕΞΟΔΑ: 

 

1. ΜΕΙΩΣΗ - ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Α/Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 Μείωση 00.6312.0002 
Καταβολή φόρου Δήμου 

Στυλίδας (Ε1) 
-802,06 

2 Μείωση 00.6331.0003 
Πάγια τέλη δηλώσεων 

Εθνικού Κτηματολογίου 
-3.000,00 

3 Μείωση 10.6022 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

ημέρες και νυχτερινές ώρες 

και λοιπές πρόσθετες 

αμοιβές 

-1.000,00 

4 Μείωση 10.6063 
Λοιπές παροχές σε είδος 

(Προμήθεια γάλακτος) 
-477,80 

5 Μείωση 10.6253 
Ασφάλιστρα μεταφορικών 

μέσων 
-2.009,00 

6 Μείωση 25.7131.0002 

Προμήθεια συγκροτημάτων 

αντλητικών συστημάτων και 

παρελκόμενων συσκευών 

Δ.Ε. Εχιναίων 

-5.000,00 

7 Μείωση 25.7131.0003 Προμήθεια συγκροτημάτων -5.000,00 
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αντλητικών συστημάτων και 

παρελκόμενων συσκευών 

Δ.Ε. Πελασγίας 

8 Μείωση 30.6012 

Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασίας και για εξαιρέσιμες 

και νυχτερινές ώρες και 

λοιπές πρόσθετες αμοιβές 

-4.000,00 

9 Μείωση 30.6051 

Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου 

-2.390,66 

10 Κατάργηση 30.6244 Leasing μεταφορικών μέσων -1.033,83 

11 Μείωση 30.7135.0004 
Προμήθεια υλικών 

περίφραξης 
-5.284,94 

12 Μείωση 30.7413.0001 

Μελέτη στατικής επάρκειας 

μετατροπή ισογείου κτιρίου 

για τη δημιουργία 

Πολυδύναμου 

Περιφερειακού ιατρείου στις 

Ράχες Δήμου Στυλίδας 

-2.218,06 

13 Μείωση 35.6279.0002 

Αποψίλωση βλάστησης 

κοινοχρήστων χώρων για 

πρόληψη κινδύνου 

πυρκαγιών 

-6.800,00 

14 Μείωση 64.7336.0002 
Αποκατάσταση υποδομών 

για λόγους πρόληψης 
-37.200,00 

15 Μείωση  70.6011 

Τακτικές αποδοχές 

(περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτικά 

επιδόματα) 

-11.000,00 

16 Μείωση 70.6051 

Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση 

Δημοσίου Δικαίου 

-3.000,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ -90.216,35 

 

Μεταφορά στο αποθεματικό κεφάλαιο του ποσού των 170.000,00 ευρώ που 

προέρχεται από την εγγραφή – αύξηση των εσόδων και του ποσού των 90.216,35 ευρώ 
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που προέρχεται από τη μείωση των εξόδων, αφαιρουμένου του ποσού των 16.390,66 

ευρώ που προέρχεται από τη μείωση των εσόδων. 

Συνεπώς, το αποθεματικό, με το ήδη υπάρχον ποσό των 107.553,64 ευρώ, 

διαμορφώνεται στο ποσό των 351.379,33 ευρώ. Αναλυτικά: 107.553,64 +  170.000,00 + 

90.216,35 - 16.390,66 = 351.379,33 ευρώ. 

Μεταφορά στο σκέλος των εξόδων από το αποθεματικό κεφάλαιο ποσού 349.272,32 

ευρώ και εγγραφή νέων πιστώσεων ως εξής: 

 

2. ΕΓΓΡΑΦΗ - ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ 

 

Α/Α ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

1 Εγγραφή 00.6117.0010 

Έκδοση πιστοποιητικών 

ενεργειακής απόδοσης 

κτιρίων Δήμου Στυλίδας 

+3.100,00 

2 Αύξηση 00.6331.0002 
Τέλη διοδίων αυτοκινήτων 

Δήμου Στυλίδας 
+3.600,00 

3 Εγγραφή 00.6432.0001 
Δαπάνες συμμετοχής του 

Δήμου Στυλίδας σε εκθέσεις 
+5.000,00 

4 Αύξηση 00.6434.0002 
Λοιπές δαπάνες δημοσίων 

σχέσεων 
+1.000,00 

5 Εγγραφή 10.6062.0001 

Έξοδα κηδείας 

αποβιούντων υπαλλήλων 

Δήμου Στυλίδας 

+1.000,00 

6 Αύξηση 15.6117.0001 

Παροχή υπηρεσίας 

Παιδιάτρου Βρεφονηπιακού 

Σταθμού Δήμου Στυλίδας 

+448,00 

7 Εγγραφή 15.6471.0002 

Έξοδα πολιτιστικών 

δραστηριοτήτων Δήμου 

Στυλίδας 

+6.000,00 

8 Αύξηση 25.7131.0001 

Προμήθεια συγκροτημάτων 

αντλητικών συστημάτων και 

παρελκόμενων συσκευών 

Δ.Ε. Στυλίδας 

+10.000,00 

9 Αύξηση 25.7134.0001 

Προμήθεια συστήματος για 

την χαρτογραφική 

απεικόνιση και στατιστική 

επεξεργασία των μετρητών 

+18.600,00 
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ύδρευσης του Δήμου 

Στυλίδας 

10 Εγγραφή 25.7312.0015 

Ανόρυξη γεώτρησης στην 

Τ.Κ. Ανύδρου του Δήμου 

Στυλίδας 

+50.000,00 

11 Αύξηση 30.6263 
Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 
+5.000,00 

12 Αύξηση 30.6641.0001 
Προμήθεια καυσίμων για 

κίνηση μεταφορικών μέσων 
+35.000,00 

13 Αύξηση 30.6671.0001 
Προμήθεια ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων 
+10.000,00 

14 Αύξηση 30.7135.0001 
Προμήθεια εργαλείων για 

τα συνεργεία του δήμου 
+2.000,00 

15 Αύξηση 30.7135.0005 Προμήθεια ξυλείας +1.670,00 

16 Εγγραφή 30.7135.0006 

Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος 

ασφαλείας συνεργείου Δ.Ε. 

Πελασγίας 

+1.800,00 

17 Αύξηση 35.6279.0003 

Ξύλευση ψηλών δένδρων 

για μείωση κινδύνου 

πυρκαγιών 

+5.000,00 

18 Αύξηση 35.6279.0007 
Καθαρισμός από άγρια 

βλάστηση Δ.Ε. Πελασγίας 
+3.372,00 

19 Εγγραφή 35.6279.0009 

Δημιουργία χώρου 

πλήρωσης πυροσβεστικών 

οχημάτων Κοινότητας 

Γλύφας 

+1.800,00 

20 Αύξηση 35.6644.0001 
Προμήθεια καυσίμων για 

λοιπές ανάγκες 
+3.942,32 

21 Εγγραφή 35.6693.0001 Προμήθεια λιπάσματος +1.240,00 

22 Εγγραφή 35.7135.0004 

Προμήθεια και τοποθέτηση 

παγκακίων για πλατείες και 

πάρκα 

+3.350,00 

23 Εγγραφή 35.7135.0005 Προμήθεια σημαδούρων +1.750,00 

24 Εγγραφή 62.7131.0001 

Προμήθεια 

απορριμματοφόρων 

οχημάτων, μηχανημάτων 

+120.000,00 
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έργου και συνοδευτικού 

εξοπλισμού 

25 Εγγραφή 63.7312.0006 

Σύνδεση υδρομάστευσης με 

αγωγό ύδρευσης στην 

Παλαιοκερασιά 

+37.200,00 

26 Αύξηση 70.6263 
Συντήρηση και επισκευή 

μεταφορικών μέσων 
+2.500,00 

27 Εγγραφή 70.6266.0002 

Υπηρεσία ελέγχου πολιτικής 

ασφαλείας του δικτύου 

δεδομένων και δημιουργία 

πολιτικής αντιγράφων 

ασφαλείας του Δήμου 

Στυλίδας 

+12.400,00 

28 Αύξηση 70.6671.0001 
Προμήθεια ανταλλακτικών 

αυτοκινήτων 
+2.500,00 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ +349.272,32 

 

Μετά και από την παραπάνω 5
η
 αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022, οι ανταποδοτικές υπηρεσίες θα παραμείνουν πλήρως ισοσκελισμένες και το 

τελικό αποτέλεσμα του προϋπολογισμού θα διαμορφωθεί ως εξής: 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 31.908.524,77 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ ΕΥΡΩ 31.906.417,76 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΥΡΩ 2.107,01 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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