
  

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 30ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 30ην του μηνός  Νοεμβρίου του έτους  2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00΄ 

ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16956/26-11-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες ήταν 

έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι: ο κ. Χαροκόπος Παντελής. 

Τον απόντα κ. Χαροκόπο Παντελή αντικατέστησε το αναπληρωματικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής κ. 

Χανακούλας Αθανάσιος ο οποίος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέματος Η.Δ. 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, κατόπιν 

λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με 

τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/Α’/2020) η οποία 

κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 163 (Α.Π. 33282/29-5-

2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι κ.κ. 

Ξυριδάκης Παντελής, Πανταζή Παυλίνα-Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία-Χριστίνα. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος. 
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την έναρξη 

της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  16Ο Η.Δ. 
 

Εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την όγδοη (8η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

 Στην αρμοδιότητα της λογιστικής υπηρεσίας ανάγεται η εισήγηση περί αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, 

για την εγγραφή νέων εσόδων και χορηγίας αναπληρωματικών και εκτάκτων πιστώσεων (άρθρο 8 περίπτωση β΄ 

Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’). 

 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 (άρθρο 77 παρ.5 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.  

Λόγω της δημιουργίας επειγουσών αναγκών καθίσταται επιτακτική η πρόβλεψη νέων πιστώσεων, η ενίσχυση 

υπαρχουσών που κρίθηκαν ανεπαρκείς καθώς και η μείωση αυτών που κρίθηκαν επαρκείς. 

Με βάση τα παραπάνω η οικονομική υπηρεσία του Δήμου αφού έλαβε υπ όψιν:  

1. Το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α'), 

2. Την παρ 5 άρθρου 77 Ν. 4172/2013, 

3. Την  παρ. 5 άρθρου 23 Ν. 3536/2007, 
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4. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, 

5. Την αρ. ΚΥΑ οικ.55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β')  «Παροχή οδηγιών για την 

κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 –τροποποίηση της αριθμ.7028/2004 

(Β΄253) απόφασης», 

6. Την με αριθμ. 263/4-12-2019 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση 

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, 

7. Την υπ΄αρ. 137453/34711/31-1-2020 πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που 

επικύρωσε τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και τις παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε 

αυτή, 

8. Την υπ΄αρ. 206/2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έβδομη (7η) 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού η οποία εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ΄αριθ. 

16683/20-11-20 διαβιβαστικό έγγραφό μας και αρ. πρωτ. εισερχομένου στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

100244/24723/25-11-2020, 

9. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, 

 

Εισηγείται την όγδοη (8η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2020 η οποία έχει ως ακολούθως: 

 

Με την με αρ. 206/17-11-2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη ψήφιση της 

έβδομης (7ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, το αποθεματικό του Δήμου, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των 223.974,82 €. 

α) 210.483,77 € προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID – 19 και 

β) 13.491,05 € για λοιπές δαπάνες. 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  

 

 
 

 
Το γενικό σύνολο αυξήσεων των κωδικών Εσόδων καθώς και των νέων κωδικών διαμορφώνεται στο ποσό των  

267.385,01 €. 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

1211.0012

Επιχορήγηση από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για κάλυψη εκτάκτων & επιτακτικών 

αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και 

λοιπών δαπανών (Α.Π. 79903/20-11-2020) 0,00 125.584,70 125.584,70

1322.0007

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 

19463/20-3-2020) της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 

2017ΣΕ05500010) 0,00 97.340,00 97.340,00

1322.0008

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 

24688/16-4-2020) της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του  Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010) 0,00 44.460,31 44.460,31

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 267.385,01

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ
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Το γενικό σύνολο μειώσεων των κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των  286.800,31 €. 

 Από τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των 204.559,52 € 

(223.974,82  + 267.385,01 – 286.800,31). 

 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 

 
 

Το ποσό των  307.800,00 € από τις παραπάνω μειώσεις των κωδικών Εξόδων , προστίθεται στο αποθεματικό του 

Δήμου το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό των 512.359,52 € (204.559,52 + 307.800,00). 

 
Ενίσχυση  υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων:  

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

1322.0006

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. της Πράξης «Προσαρμογή δημοτικών παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στις προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/17» (Α.Π. 

51728/5-7-2019 - ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500005) 200.000,00 145.000,00 55.000,00

1322.0007

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 

19463/20-3-2020) της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 

2017ΣΕ05500010) 44.460,31 44.460,31 0,00

1322.0008

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 

24688/16-4-2020) της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του  Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010) 97.340,00 97.340,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ 286.800,31

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

25.7412.0009
Ψηφιακή καταγραφή υπάρχοντος δικτύου ομβρίων και υδραυλική μελέτη δικτύου 

ομβρίων Ν. Ψυχικού 
5.000,00 4.700,00 300,00

30.6262.0050 Στήριξη πρανών ρέματος Ποδονίφτη με αναστρέψιμες μεθόδους 10.000,00 9.500,00 500,00

30.6262.0067 Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων 10.000,00 8.000,00 2.000,00

30.6262.0077 Υπηρεσία μετατόπισης καλωδίου μέσης τάσης από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 5.000,00 2.350,00 2.650,00

30.6262.0082 Αποπληρωμή συντήρησης και τοποθέτηση γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης 5.000,00 4.000,00 1.000,00

30.6265.0003 Συντήρηση και επισκευή επίπλων  σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 4.500,00 500,00

30.7135.0023 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα 24.800,00 24.500,00 300,00

30.7135.0027 Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου 5.000,00 4.500,00 500,00

30.7135.0033 Προμήθεια εξοπλισμού συντριβανιών 9.000,00 8.500,00 500,00

30.7323.0021 Ασφαλτοστρώσεις οδών 5.000,00 4.000,00 1.000,00

30.7331.0038 Επισκευές στο κτήριο Βαλλιάδη για λόγους χρήσης και υγιεινής 5.000,00 4.700,00 300,00

30.7411.0042 Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων που έχουν συνετελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 55.000,00 46.350,00 8.650,00

30.7411.0048 Μελέτη πυροπροστασίας κτηρίων ευθύνης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 5.000,00 4.700,00 300,00

30.7411.0049 Στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτηριακών έργων 10.000,00 9.700,00 300,00

30.7412.0040 Μελέτη διαχείρισης ρέματος Ποδονίφτη 2.000,00 1.700,00 300,00

30.7412.0041 Μελέτη συγκοινωνιακών έργων και έργων οδοποιίας 1.000,00 700,00 300,00

30.7413.0032 Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δήμου 15.000,00 14.700,00 300,00

35.7413.0019 Διαχειριστικές-περιβαλλοντικές μελέτες 5.000,00 4.700,00 300,00

35.7413.0021 Μελέτη διαχείρισης υδάτων άρδευσης 1.000,00 1.000,00 0,00

64.7135.0003

Αναβάθμιση & εκσυχρονισμός του εξοπλισμού των: α) Δημοτ.βρεφον.σταθμού 

οδού Τζαβέλλα Ν.Ψυχικού,β)Δημοτ.βρεφον.σταθμού οδού Αγίας Σοφίας 

Ν.Ψυχικού και γ) Δημοτ.παιδ.σταθμού Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με 

σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 

51728)

150.000,00 145.000,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 307.800,00
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Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων ύψους  99.053,76 € 

(87.553,76 + 11.500,00) αφαιρείται από το αποθεματικό του Δήμου (512.359,52  - 99.053,76), το οποίο τελικώς  

διαμορφώνεται στο ποσό των  413.305,76 €. 

 
Γ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: 

Όσον  αφορά την υπηρεσία  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, δεν υπάρχουν μεταβολές στις πιστώσεις και 

ως εκ τούτου το αποθεματικό του Δήμου παραμένει στο ποσό των 413.305,76 €. 

Διευκρινίζεται ότι το διαμορφωμένο αποθεματικό του Δήμου ύψους 413.305,76€ 

αναλύεται ως εξής :  

α) 210.483,77 € προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID – 19 και  

β) 202.821,99 € για λοιπές δαπάνες.  

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Tις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, όπως αυτές αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 40 παρ. 1 του 

Ν. 4735/2020, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α'), 

5. Τις διατάξεις της παρ 5 του άρθρου 77 Ν. 4172/2013, 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 Ν. 3536/2007, 

7. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, 

8. Την αρ. ΚΥΑ οικ.55905/29.07.2019 (ΦΕΚ 3054/29.07.2019 τεύχος Β')  «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση 

του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2020 –τροποποίηση της αριθμ.7028/2004 (Β΄253) 

απόφασης», 

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού Αρχικό ποσό Απαιτούμενο Τελικό 

00.6154 Λοιπα εξοδα βεβαιωσης και εισπραξης 6.000,00 2.000,00 8.000,00

00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη 7.000,00 6.000,00 13.000,00

00.6731.0001
Επιχορήγηση Δήμου στην Α΄βάθμια & Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή (απόδοση ποσοστού 

από Δ.Φ.) 520.000,00 50.000,00 570.000,00

10.6631.0001

Προμήθεια ειδών προστασίας και προσωπικής υγιεινής (μάσκες, γάντια,  φόρμες, 

αντισηπτικά, απολυμαντικά, κ.λπ.) για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού COVID-19

19.996,24 4.803,76 24.800,00

30.6262.0011 Εργασίες διαγράμμισης οδών 7.300,00 16.750,00 24.050,00

30.6262.0040 Συντήρηση αθλητικών χώρων  Ν Ψυχικού 15.000,00 8.000,00 23.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 87.553,76

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού Αρχικό ποσό Απαιτούμενο Τελικό 

10.6112.0001
Υπηρεσίες εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου για χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

(ΕΣΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κλπ) 0,00 6.200,00 6.200,00

25.7336.0021
Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη ΔΕΦ (Απόφαση 146/2020 Περιφέρειας Αττικής - 

ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ) 0,00 5.000,00 5.000,00

30.7411.0050
Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού  (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 0,00 300,00 300,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 11.500,00

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000001435_N0000001506_S0000006202
http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_N0000017991
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9. Την με αριθμ. 263/4-12-2019 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2020, 

10. Την υπ΄αρ. 137453/34711/31-1-2020 πράξη του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε 

τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 και τις παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, 

11. Την υπ΄αρ. 206/2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την έβδομη (7η) 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού η οποία εστάλη στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής με το υπ΄αριθ. 

16683/20-11-20 διαβιβαστικό έγγραφό μας και αρ. πρωτ. εισερχομένου στην  Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

100244/24723/25-11-2020, 

12. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την εισηγητική έκθεση της Οικονομικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό 

Συμβούλιο για την όγδοη (8η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, η οποία έχει ως 

ακολούθως: 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ  

 

 
 

Το γενικό σύνολο αυξήσεων των κωδικών Εσόδων καθώς και των νέων κωδικών διαμορφώνεται στο ποσό των  

267.385,01 €. 

 

 

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

1211.0012

Επιχορήγηση από ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για κάλυψη εκτάκτων & επιτακτικών 

αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID-19 καθώς και 

λοιπών δαπανών (Α.Π. 79903/20-11-2020) 0,00 125.584,70 125.584,70

1322.0007

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 

19463/20-3-2020) της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 

2017ΣΕ05500010) 0,00 97.340,00 97.340,00

1322.0008

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 

24688/16-4-2020) της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του  Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010) 0,00 44.460,31 44.460,31

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 267.385,01

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΣΟΔΩΝ

ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΕΣΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

1322.0006

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. της Πράξης «Προσαρμογή δημοτικών παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού στις προδιαγραφές του νέου 

θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 99/17» (Α.Π. 

51728/5-7-2019 - ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500005) 200.000,00 145.000,00 55.000,00

1322.0007

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 

19463/20-3-2020) της Πράξης «Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων 

πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 

2017ΣΕ05500010) 44.460,31 44.460,31 0,00

1322.0008

Χρηματοδότηση από ΥΠ.ΕΣ. στα πλαίσια του Προγράμματος "ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ" (Α.Π. 

24688/16-4-2020) της Πράξης «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την 

πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του  Δήμου Φιλοθέης-

Ψυχικού» (ΣΑΕ 055 - 2017ΣΕ05500010) 97.340,00 97.340,00 0,00

ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕΙΩΣΕΩΝ 286.800,31
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Το γενικό σύνολο μειώσεων των κωδικών Εσόδων διαμορφώνεται στο ποσό των  286.800,31 €. 

 Από τις παραπάνω μεταβολές το αποθεματικό του Δήμου διαμορφώνεται στο ποσό των 204.559,52 € 

(223.974,82  + 267.385,01 – 286.800,31). 

 

Β. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 

 
 

Το ποσό των  307.800,00 € από τις παραπάνω μειώσεις των κωδικών Εξόδων , προστίθεται στο αποθεματικό του 

Δήμου το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό των 512.359,52 € (204.559,52 + 307.800,00). 

 
Ενίσχυση  υπαρχουσών και δημιουργία νέων Κ.Α.  πιστώσεων εξόδων:  

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

25.7412.0009
Ψηφιακή καταγραφή υπάρχοντος δικτύου ομβρίων και υδραυλική μελέτη δικτύου 

ομβρίων Ν. Ψυχικού 
5.000,00 4.700,00 300,00

30.6262.0050 Στήριξη πρανών ρέματος Ποδονίφτη με αναστρέψιμες μεθόδους 10.000,00 9.500,00 500,00

30.6262.0067 Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων και γεωτρήσεων 10.000,00 8.000,00 2.000,00

30.6262.0077 Υπηρεσία μετατόπισης καλωδίου μέσης τάσης από ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. 5.000,00 2.350,00 2.650,00

30.6262.0082 Αποπληρωμή συντήρησης και τοποθέτηση γλυπτών και υπαίθριων έργων τέχνης 5.000,00 4.000,00 1.000,00

30.6265.0003 Συντήρηση και επισκευή επίπλων  σκευών και λοιπού εξοπλισμού 5.000,00 4.500,00 500,00

30.7135.0023 Προμήθεια και τοποθέτηση συνθετικού τάπητα 24.800,00 24.500,00 300,00

30.7135.0027 Προμήθεια κουφωμάτων αλουμινίου 5.000,00 4.500,00 500,00

30.7135.0033 Προμήθεια εξοπλισμού συντριβανιών 9.000,00 8.500,00 500,00

30.7323.0021 Ασφαλτοστρώσεις οδών 5.000,00 4.000,00 1.000,00

30.7331.0038 Επισκευές στο κτήριο Βαλλιάδη για λόγους χρήσης και υγιεινής 5.000,00 4.700,00 300,00

30.7411.0042 Μελέτη αντιμετώπισης αυθαιρέτων που έχουν συνετελεσθεί πριν την 28η Ιουλίου 55.000,00 46.350,00 8.650,00

30.7411.0048 Μελέτη πυροπροστασίας κτηρίων ευθύνης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού 5.000,00 4.700,00 300,00

30.7411.0049 Στατικές και ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες κτηριακών έργων 10.000,00 9.700,00 300,00

30.7412.0040 Μελέτη διαχείρισης ρέματος Ποδονίφτη 2.000,00 1.700,00 300,00

30.7412.0041 Μελέτη συγκοινωνιακών έργων και έργων οδοποιίας 1.000,00 700,00 300,00

30.7413.0032 Τοπογραφικές κτηματογραφικές αποτυπώσεις Δήμου 15.000,00 14.700,00 300,00

35.7413.0019 Διαχειριστικές-περιβαλλοντικές μελέτες 5.000,00 4.700,00 300,00

35.7413.0021 Μελέτη διαχείρισης υδάτων άρδευσης 1.000,00 1.000,00 0,00

64.7135.0003

Αναβάθμιση & εκσυχρονισμός του εξοπλισμού των: α) Δημοτ.βρεφον.σταθμού 

οδού Τζαβέλλα Ν.Ψυχικού,β)Δημοτ.βρεφον.σταθμού οδού Αγίας Σοφίας 

Ν.Ψυχικού και γ) Δημοτ.παιδ.σταθμού Φιλοθέης Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού με 

σύγχρονες τεχνικές προδιαγραφές (συγχρηματοδοτούμενο από ΥΠ.ΕΣ. - Α.Π. 

51728)

150.000,00 145.000,00 5.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 307.800,00

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού Αρχικό ποσό Απαιτούμενο Τελικό 

00.6154 Λοιπα εξοδα βεβαιωσης και εισπραξης 6.000,00 2.000,00 8.000,00

00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη 7.000,00 6.000,00 13.000,00

00.6731.0001
Επιχορήγηση Δήμου στην Α΄βάθμια & Β΄βάθμια Σχολική Επιτροπή (απόδοση ποσοστού 

από Δ.Φ.) 520.000,00 50.000,00 570.000,00

10.6631.0001

Προμήθεια ειδών προστασίας και προσωπικής υγιεινής (μάσκες, γάντια,  φόρμες, 

αντισηπτικά, απολυμαντικά, κ.λπ.) για την αντιμετώπιση της εξάπλωσης του 

κορωνοϊού COVID-19

19.996,24 4.803,76 24.800,00

30.6262.0011 Εργασίες διαγράμμισης οδών 7.300,00 16.750,00 24.050,00

30.6262.0040 Συντήρηση αθλητικών χώρων  Ν Ψυχικού 15.000,00 8.000,00 23.000,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 87.553,76

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού Αρχικό ποσό Απαιτούμενο Τελικό 

10.6112.0001
Υπηρεσίες εξειδικευμένου τεχνικού συμβούλου για χρηματοδοτούμενα προγράμματα 

(ΕΣΠΑ, ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ κλπ) 0,00 6.200,00 6.200,00

25.7336.0021
Ολοκλήρωση δικτύου ομβρίων στη ΔΕΦ (Απόφαση 146/2020 Περιφέρειας Αττικής - 

ΑΔΑ:ΨΟΥΡ7Λ7-ΕΚΨ) 0,00 5.000,00 5.000,00

30.7411.0050
Μελέτη μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου 

Φιλοθέης-Ψυχικού  (ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ) 0,00 300,00 300,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ ΚΩΔΙΚΩΝ 11.500,00

ΝΕΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΕΞΟΔΩΝ
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Το συνολικό ποσό ενίσχυσης των υπαρχουσών και της δημιουργίας νέων Κ.Α. πιστώσεων ύψους  99.053,76 € 

(87.553,76 + 11.500,00) αφαιρείται από το αποθεματικό του Δήμου (512.359,52  - 99.053,76), το οποίο τελικώς  

διαμορφώνεται στο ποσό των  413.305,76 €. 

 
Γ. ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ: 

Όσον  αφορά την υπηρεσία  Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού, δεν υπάρχουν μεταβολές στις πιστώσεις και 

ως εκ τούτου το αποθεματικό του Δήμου παραμένει στο ποσό των 413.305,76 €. 

Διευκρινίζεται ότι το διαμορφωμένο αποθεματικό του Δήμου ύψους 413.305,76€ αναλύεται ως εξής:  

α) 210.483,77 € προερχόμενο από έκτακτα ειδικευμένα έσοδα για την κάλυψη έκτακτων και επιτακτικών αναγκών 

που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορονοϊού COVID – 19 και  

β) 202.821,99 € για λοιπές δαπάνες.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 386/2020 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 30ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

30ην Νοεμβρίου 2020 

Ψυχικό, 7-12-2020 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ  

Μπονάτσος Χαράλαμπος,  

Γκιζελή Αλίκη 

Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

Ξυριδάκης  Παντελής 

Χανακούλας Αθανάσιος 

 

                ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΑΔΑ: 63ΦΣΩΗ8-ΕΒ3
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