
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 15ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 Στο Ψυχικό σήμερα την  5ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  10538/1-7-2021 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. 

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 

πέντε (5) και απόντες δύο (2) ήτοι οι κ.κ Ξυριδάκης Παντελής και Χαροκόπος Παντελής.  

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.  

Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πλατάκου Ελένη. 

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

συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

ΘΕΜΑ  1O Η.Δ. 

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

για την τρίτη (3η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                             169/5-7-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 10711/5-7-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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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 (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.  

Λόγω της δημιουργίας επείγουσας ανάγκης καθίσταται επιτακτική η ενίσχυση υπάρχουσας πίστωσης που κρίθηκε 

ανεπαρκής καθώς και η μείωση πίστωσης που κρίθηκε επαρκής. 

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 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, 

3. Την παρ. 5 άρθρο 23 Ν. 3536/2007, 

4. Το έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 28376/18-07-2012, 

5. Την ΚΥΑ οικ.46735/23.07.2020 «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, 

οικονομικού έτους 2021 –τροποποίηση της αριθμ.7028/2004 (Β΄253) απόφασης», 

6. Τη με αριθμ. 216/14-12-2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, 

7. Την υπ΄αριθμ. 55/31-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021, 

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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8. Την υπ΄αριθμ. 53/2021 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την δεύτερη (2η) 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού  η οποία επικυρώθηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 64783/31-5-2021 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,   

9. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, 

εισηγείται τη τρίτη (3η) αναμόρφωση του προϋπολογισμού 2021 η οποία έχει ως ακολούθως: 

Με τη με αριθμ. 53/7-4-2021 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με τη ψήφιση  της δεύτερης 

(2ης) αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, το αποθεματικό του Δήμου, 

διαμορφώθηκε στο ποσό των 14.655,75€. 

 
ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  

Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 

 
 

Το ποσό των  9.393,12 € από την παραπάνω μείωση του κωδικού Εξόδων , προστίθεται στο αποθεματικό του Δήμου 

το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό των 24.048,87 € (14.655,75 + 9.393,12). 

 

     Ενίσχυση  υπάρχουσας πίστωσης εξόδων:  

 

 
 
 
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης της υπάρχουσας πίστωσης ύψους  16.500,00 € αφαιρείται από το αποθεματικό του 

Δήμου (24.048,87 – 16.500,00), το οποίο τελικώς  διαμορφώνεται στο ποσό των  7.548,87 €. 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου παρ. 1 περ. ιε’ του Ν. 3852/2010, όπως αυτή τροποποιήθηκε  

με το άρθρο 40 παρ. 1 του  Ν.4735/2020, 

ΜΕΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6279.0001 Παρακρατηθέντες ΚΑΠ για αποδοθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΕΥΔΑΠ 18.786,24 9.393,12 9.393,12

ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 9.393,12

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

00.6495.0003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 16.500,00 21.500,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 16.500,00
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4. Τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/2007, 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 8 περίπτωση β΄ του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α’), 

6. Τις διατάξεις της παρ. 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013, 

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

8. Το άρθρο 5 της με αριθμό 46735/2020 ΚΥΑ, 

9. Τη με αριθμ. 216/14-12-2020 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά με την ψήφιση του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2021, 

10. Την υπ΄αρ. 55/31-12-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης που επικύρωσε τον 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 και τις παρατηρήσεις που συμπεριλαμβάνονται σε αυτή, 

11. Την υπ΄αριθμ. 53/2021 εγκριτική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την δεύτερη (2η) 

αναμόρφωση του προϋπολογισμού  η οποία επικυρώθηκε με τη με αριθμ. Πρωτ. 64783/31-5-2021 απόφαση 

του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, 

12. Τις εισηγήσεις των υπηρεσιών, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την τρίτη (3η) αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, η 

οποία έχει ως ακολούθως: 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  
Α. ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ: 
 

 
 

Το ποσό των  9.393,12 € από την παραπάνω μείωση του κωδικού Εξόδων , προστίθεται στο αποθεματικό του Δήμου 

το οποίο διαμορφώνεται  στο ποσό των 24.048,87 € (14.655,75 + 9.393,12). 

 

    Ενίσχυση  υπάρχουσας πίστωσης εξόδων:  

 

 
 
 
Το συνολικό ποσό ενίσχυσης της υπάρχουσας πίστωσης ύψους  16.500,00 € αφαιρείται από το αποθεματικό του 

Δήμου (24.048,87 – 16.500,00), το οποίο τελικώς  διαμορφώνεται στο ποσό των  7.548,87 €. 

 

ΜΕΙΩΣΗ  ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

10.6279.0001 Παρακρατηθέντες ΚΑΠ για αποδοθείσες ληξιπρόθεσμες οφειλές στην ΕΥΔΑΠ 18.786,24 9.393,12 9.393,12

ΣΥΝΟΛΟ   ΜΕΙΩΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 9.393,12

ΑΥΞΗΣΗ ΕΞΟΔΩΝ

Κ.Α.Ε. Περιγραφή Κωδικού
Αρχικό ποσό 

πίστωσης

Απαιτούμενο 

ποσό μεταβολής

Τελικό 

διαμορφωθέν 

ποσό

00.6495.0003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 5.000,00 16.500,00 21.500,00

ΣΥΝΟΛΟ   ΑΥΞΗΣΕΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 16.500,00

http://www.dimosnet.gr/?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000575_N0000000584_N0000015269_N0000017991
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 169/2021 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 15ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

5ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 5-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

 

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 
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