
 
 

   
  

 

       
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  

∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ  315/2014 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 20
ο
 Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 16-7-2014 

 

Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Τετάρτη 16η του µηνός  Ιουλίου 2014 και ώρα 
11.00 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
37389/11-7-2014 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
Απουσία του Προέδρου στη συνεδρίαση προήδρευσε ο αντιπρόεδρος  κ. Α. 
Χαραλαµπίδης. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας  Παπαδόπουλος  Γεώργιος 
Νικολαίδης Φώτης 
Ζαχαριάδης Παύλος    Χλιάρα Παναγιώτα 
                                  Παπαθεοδώρου Ανέστης 
Τερζής Ανέστης     
Χρυσοχοίδης Ελευθέριος    
  
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο   του 
∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών  

 

Θέµα 68
ο
: 5

η
 Αναµόρφωση προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 . 

 

Ο κ. Αντιπρόεδρος  εισηγούµενος το 68ο 
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το υπαριθµ. 37129/10-7-2014 έγγραφο 
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε την 5η Αναµόρφωση 
προϋ/σµού οικ. έτους 2014 το οποίο λέει τα εξής: 
 

ΘΕΜΑ: «5
η
 Αναµόρφωση προϋ/σµού οικ. έτους 2014»  

ΣΧΕΤ.: (α) το µε αριθµ. 36962/09-07-2014 υπηρεσιακό σηµείωµα ∆/νσης Τεχνικών      

                    Υπηρεσιών 

              (β) το µε αριθµ. 36608/08-07-2014 υπηρεσιακό σηµείωµα ∆/νσης ∆ιοικητικών  

                    Υπηρεσιών     

 

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

«1. ∆ιαρκούντος 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 καταστάντοςανεφίκτου προς 



 
 

   
  

 

επαύξησιν άλλης πιστώσεως αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου 

κεφαλαίου ή προς δηµιουργία πιστώσεων δι' εκτάκτους και επειγούσαςανάγκας µη 

προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.  

3. Η διάθεσις των κατά την προηγουµένηνπαράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' 

ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 

1 του Ν.∆. 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, αίτινεςήθελονευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσαςανάγκας 

µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».  

5. ∆ια 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.  

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).  

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).  

Επειδή, έχουν προκύψει επείγουσες ανάγκες  οι οποίες δεν είχαν προβλεφθεί στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ράµας του τρέχοντος έτους παρίσταται ανάγκη δηµιουργίας και 

ενίσχυσης 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 ∆ηµοτικού προϋπολογισµού και στη συνέχεια µεταφορά από το αποθεµατικό κεφάλαιο 

του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού για τη ενίσχυση και δηµιουργία νέων πιστώσεων. 

Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της  

• την παρ 5 άρθρο 23 Ν. 3536/07 

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

• το εγγ. ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

• παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013 

• τον προϋπολογισµό του ∆ήµου ∆ράµας, έτους 2013, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 

αριθ. 531/2013 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  

• τα σχετικά έγγραφα µε στοιχεία (α), και  (β) 

 

εισηγείται προς την οικονοµική επιτροπή και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

 

Α. Τις µεταφορές πιστώσεων στο αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 

προϋπολογισµού, ως εξής: 



 
 

   
  

 

- Από τον Κ.Α. 30.7323.04 µε τίτλο «Οδοποιϊα Ιστορικού κέντρου ∆ράµας» να 

µεταφερθεί ποσό  61.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, 

επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του (υπόλοιπο έκπτωσης), σχετικό µε 

στοιχείο (α) 

- Από τον ΚΑ 30.7323.75 «∆ηµοτική Οδοποιϊα ∆Κ ∆ράµας – 

Αµµοχαλικοστρώσεις»  να  µεταφερθεί ποσό  57.000,00€ στο αποθεµατικό του 

δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του, 

(υπόλοιπο έκπτωσης), σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Από τον ΚΑ 30.7323.94 «Οδοποιϊα Ν. Σεβάστειας»  να  µεταφερθεί ποσό  

35.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 

χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του, (υπόλοιπο έκπτωσης), σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Από τον ΚΑ 20.6021 «Τακτικές αποδοχές»  να  µεταφερθεί ποσό  1.000,00€ στο 

αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο 

σύνολό του,  

 

Β. Επίσης, προτείνονται οι  ακόλουθες µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό 

κεφάλαιο του δηµοτικού προϋπολογισµού στους κάτωθι κωδικούς, για την 

αντιµετώπιση δαπανών: 

- Μεταφορά ποσού  90.000,00 σε νέο    Κ.Α. 30.7323.95  µε τίτλο «Αποκατάσταση 

Ολοκλήρωσης Βελτίωσης Αγροτικής Οδοποιϊας Σκαλωτή Κλειστά», σχετικό µε 

στοιχείο (α)  

- Μεταφορά ποσού  121.415,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7322.03 µε τίτλο 

«Βελτιώσεις παιδικών χαρών», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  50.000,00 σε νέο     Κ.Α. 30.7131.11    µε τίτλο «Προµήθεια 

εξοπλισµού παιδικών χαρών», σχετικό µε στοιχείο (α)  

- Μεταφορά ποσού  13.000,00 σε νέο    Κ.Α. 30.6262.20     µε τίτλο «Αποµάκρυνση 

ακατάλληλου εξοπλισµού παιδικών χαρών», σχετικό µε στοιχείο (α)  

- Μεταφορά ποσού  5.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.10.6462 µε τίτλο 

«∆ηµοσίευση προκηρύξεων», για κάλυψη δαπάνης των  εκ του νόµου 

επιβαλλοµένων δηµοσιεύσεων. 

- Μεταφορά ποσού  1.000,00 σε νέο    Κ.Α. 20.6062.01 µε τίτλο «έξοδα  κηδείας 

αποβιούντων υπαλλήλων», σχετικό µε στοιχείο (β)  

 

Γ. Την εγγραφή στο τεχνικό πρόγραµµα του 2014 του έργου «Αποκατάσταση 

Ολοκλήρωσης Βελτίωσης Αγροτικής Οδοποιϊας Σκαλωτή Κλειστά» µε το ποσό των 

90.000,00€, καθώς και την ενίσχυση της πίστωσης του έργου «Βελτιώσεις παιδικών 

χαρών» µε το ποσό των 121.415,00€, σχετικό µε στοιχείο (α) 

 

Τέλος βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των 

τακτικών εσόδων  του ∆ήµου (άρθρο 23, παρ.3 του ν.3536/2007). 

 

H συζήτηση του θέµατος κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να µη ζηµιωθούν τα 

συµφέροντα του δήµου. 

 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων ,µε 
την παρατήρηση του κ. Α. Τερζή όσο αφορά την 
 



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  121.415,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7322.03 µε τίτλο 

«Βελτιώσεις παιδικών χαρών»,  

- Μεταφορά ποσού  50.000,00 σε νέο     Κ.Α. 30.7131.11    µε τίτλο «Προµήθεια 

εξοπλισµού παιδικών χαρών»,  

- Μεταφορά ποσού  13.000,00 σε νέο    Κ.Α. 30.6262.20     µε τίτλο «Αποµάκρυνση 

ακατάλληλου εξοπλισµού παιδικών χαρών» 

πως θεωρεί ότι το έργο δεν είναι αυτοτελές» 

 
Αποφασίζει    Οµόφωνα  

 

1. Εγκρίνει και εισηγείται προς  το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 5
η
 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2014 ως εξής: 

 
 

Α. Τις µεταφορές πιστώσεων στο αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, ως εξής: 

- Από τον Κ.Α. 30.7323.04 µε τίτλο «Οδοποιϊα Ιστορικού κέντρου ∆ράµας» 
να µεταφερθεί ποσό  61.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού 
προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του 
(υπόλοιπο έκπτωσης), σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Από τον ΚΑ 30.7323.75 «∆ηµοτική Οδοποιϊα ∆Κ ∆ράµας – 
Αµµοχαλικοστρώσεις»  να  µεταφερθεί ποσό  57.000,00€ στο αποθεµατικό 
του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό 
του, (υπόλοιπο έκπτωσης), σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Από τον ΚΑ 30.7323.94 «Οδοποιϊα Ν. Σεβάστειας»  να  µεταφερθεί ποσό  
35.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν 
θα χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του, (υπόλοιπο έκπτωσης), σχετικό µε 
στοιχείο (α) 

- Από τον ΚΑ 20.6021 «Τακτικές αποδοχές»  να  µεταφερθεί ποσό  
1.000,00€ στο αποθεµατικό του δηµοτικού προϋπολογισµού, επειδή δεν θα 
χρησιµοποιηθεί στο σύνολό του,  

 
Β. Τις µεταφορές πιστώσεων από το αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού 
προϋπολογισµού στους κάτωθι κωδικούς, για την αντιµετώπιση δαπανών: 

- Μεταφορά ποσού  90.000,00 σε νέο    Κ.Α. 30.7323.95  µε τίτλο 
«Αποκατάσταση Ολοκλήρωσης Βελτίωσης Αγροτικής Οδοποιϊας Σκαλωτή 
Κλειστά», σχετικό µε στοιχείο (α)  

- Μεταφορά ποσού  121.415,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α. 30.7322.03 µε τίτλο 
«Βελτιώσεις παιδικών χαρών», σχετικό µε στοιχείο (α) 

- Μεταφορά ποσού  50.000,00 σε νέο     Κ.Α. 30.7131.11    µε τίτλο 
«Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών χαρών», σχετικό µε στοιχείο (α)  

- Μεταφορά ποσού  13.000,00 σε νέο    Κ.Α. 30.6262.20     µε τίτλο 
«Αποµάκρυνση ακατάλληλου εξοπλισµού παιδικών χαρών», σχετικό µε 
στοιχείο (α)  



 
 

   
  

 

- Μεταφορά ποσού  5.000,00 στον υφιστάµενο    Κ.Α.10.6462 µε τίτλο 
«∆ηµοσίευση προκηρύξεων», για κάλυψη δαπάνης των  εκ του νόµου 
επιβαλλοµένων δηµοσιεύσεων. 

- Μεταφορά ποσού  1.000,00 σε νέο    Κ.Α. 20.6062.01 µε τίτλο «έξοδα  
κηδείας αποβιούντων υπαλλήλων», σχετικό µε στοιχείο (β)  

 
Γ. Την εγγραφή στο τεχνικό πρόγραµµα του 2014 του έργου «Αποκατάσταση 
Ολοκλήρωσης Βελτίωσης Αγροτικής Οδοποιϊας Σκαλωτή Κλειστά» µε το ποσό 
των 90.000,00€, καθώς και την ενίσχυση της πίστωσης του έργου «Βελτιώσεις 
παιδικών χαρών» µε το ποσό των 121.415,00€. 

 
Τέλος βεβαιώνεται ότι το σύνολο του αποθεµατικού δεν υπερβαίνει το 5% των 
τακτικών εσόδων  του ∆ήµου (άρθρο 23, παρ.3 του ν.3536/2007). 
H συζήτηση του θέµατος κρίνεται απαραίτητη προκειµένου να µη ζηµιωθούν 
τα συµφέροντα του δήµου. 
 

2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο 
∆ράµας.  

 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 315/2014 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου       


