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Αριθ. Απόφασης  190/2013                                               
  
Θέµα: Αναµόρφωση προϋπολογισµού έτους 2013 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 7261-22’2’2013 ΚΥΑ και τις 
παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ.   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 22αν του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 16314/17-10-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος Σιώπης 
Κων/νος, µέλος δ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  ζ) Σάββα Αικατερίνη. 
 
Απόντες: Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι   µε το γ΄ 
σχετικό που αφορά τον έλεγχο των οικονοµικών αποτελεσµάτων του δήµου µας για το  α΄ εξαµήνου 2013,  
µας ζητήθηκε  να προβούµε άµεσα στην αναµόρφωση του Π/Υ έτους 2013, σύµφωνα µε την ΚΥΑ 
47490/2012 µειώνοντας τα σχετικά ποσά των εσόδων σε ρεαλιστικά επίπεδα αφού λάβουµε υπόψη την 
πορεία είσπραξης για το έτος 2013. 
Κατόπιν διευκρινήσεων µέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας µε την κ. Χ. Κοροµηλά µας υποδείχθηκε ότι η 
πρόταση αναµόρφωσης του Π/Υ θα ήταν πιο ρεαλιστικό να γίνει µε στοιχεία τα εννιαµήνου 2013. 
 
Ο συνηµµένος στο γ’  σχετικό, πίνακας Α µε τα στοιχεία του εννιαµήνου 2013, διαµορφώνεται  ως εξής: 
 
 

Περίοδος  
Γραμμή 4  

Ίδια Έσοδα 

Γραμμή 5 

Έσοδα ΠΟΕ 

(32-85) 

Σύνολο 

εσόδων 

Σύνολο 

Εξόδων 

Απλήρωτες 

Υποχρεώσεις 

Κριτήριο 

του 

άρθρου 2 

της ΚΥΑ 

7261/2013 

Εκτέλεση έτους 2012 8.243.276 174.292 21.250.628 19.542.929     

Εκτέλεση 1-9/2012 5.570.655 88.681 14.953.187 13.956.945     

Ποσοστό 1ου-9ου  σε 

σχέση με εκτέλεση 

έτους 2012 

67,58 50,88 70,37 71,42     



Προϋπολογισμός 2013 

με 9ο/2013 
8.615.435 189.000 30.516.382 32.487.677     

Στόχοι περιόδου 1ος-

9ος 2013 
5.822.153 96.165 21.473.114 23.201.677 2.603.924   

Εκτέλεση 1ος-9ος 

2013 
5.216.240 214.146 16.276.464 13.166.235 2.292.095   

Ποσό απόκλισης 1ου-

9ου 2013 
-605.913 117.981 -5.196.650 10.035.442 311.829 4.838.791 

Ποσοστό απόκλισης 

1ου-9ου 2013 
-10,4 122,7 -24,2 43,3 12,0 22,5 

 
Από τον παραπάνω πίνακα προκύπτει ότι έχουµε αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% στα ίδια 
έσοδα µε ποσοστό -10,40% και για το λόγο αυτό χρήζει αναµόρφωσης.  

Επαναφέρουµε την πρότασή µας για µείωση των ιδίων εσόδων, όπως καταλήγαµε στο  ίδιο  συµπέρασµα 
και στην από 134777/21.8.2013 έκθεση δράσεων επίτευξης στόχων προς το παρατηρητήριο οικονοµικής 
αυτοτέλειας των Ο.Τ.Α.  
Συγκεκριµένα προτείνουµε µείωση εσόδων του Κ.Α. 0311.01 κατά το ποσό των 475.000,00€ (εκτιµούµε 
ότι λόγω οικονοµικής δυσπραγίας θα εισπράξουµε λιγότερα  δηµοτικά τέλη).  
Αντίστοιχα για την ισοσκέλιση του προϋπολογισµού, προτείνουµε µείωση των κάτωθι λογαριασµών 
εξόδων: 
Κ.Α. 20.6011     µείωση   200.000,00€ 
Κ.Α. 20.6051     µείωση     40.000,00€ 
Κ.Α. 20.6021     µείωση      20.000,00€ 
Κ.Α. 20.6052     µείωση     15.000,00€ 
Κ.Α. 20.7131.01   µείωση   100.000,00€ 
Κ.Α. 20.7131.02  µείωση      50.000,00€ 
Κ.Α. 20.7132      µείωση       30.000,00€ 
Με την παραπάνω τροποποίηση το αρνητικό ποσοστό απόκλισης των ιδίων εσόδων θα κατέλθει 
σηµαντικά κάτω του ορίου 10%.(περίπου στο 4%). 
 
Για την αρνητική διαφορά που προκύπτει στο σύνολο των εσόδων κατά -24,20% έχουµε να 
παρατηρήσουµε ότι υπάρχει καταχωρηµένο ποσό εσόδων 7.000.000,00€ περίπου από επιχορηγήσεις 
έργων και δράσεων µέσω του ΕΣΠΑ και έχουµε εισπράξει µέχρι σήµερα 612.000,00€. 

∆εδοµένου ότι για να γίνει η πράξη ένταξης σε επιχορηγούµενα προγράµµατα ΕΣΠΑ βεβαιώνουµε προς 
την διαχειριστική επιτροπή την εγγραφή του συνολικού προϋπολογισµού των έργων στον προϋπολογισµό 
του δήµου, δεν µπορούµε να προβούµε σε µείωση των εν λόγω εσόδων επιχορηγήσεων.  
Αυτός εξάλλου είναι ο λόγος που προβήκαµε σε τροποποίηση προϋπολογισµού για αύξηση εσόδων από 
επιχορήγηση ΕΣΠΑ εντός του έτους. 
Εδώ να σηµειώσουµε ότι τα έσοδα επιχορηγήσεων µέσω ΕΣΠΑ εάν δεν εισπραχθούν εντός του έτους δεν 
θα γίνει η αντίστοιχη πληρωµή του έργου δηλ. δεν θα επιβαρυνθεί επί της ουσίας η εκτέλεση 
προϋπολογισµού του δήµου 
 



 Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω 
εισήγηση του προέδρου, την υπ’ αριθ. 110/2012 µελέτη, τους όρους διακήρυξης της δηµοπρασίας  

 
      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                               Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει και εισηγείται προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την κατωτέρω αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
έτους 2013 σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 7261-22’2’2013 ΚΥΑ και τις παρατηρήσεις του παρατηρητηρίου του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ µε µείωση εσόδων του Κ.Α. 0311.01 κατά το ποσό 
των 475.000,00€ (εκτιµάται ότι λόγω οικονοµικής δυσπραγίας θα εισπρχθούν λιγότερα  δηµοτικά τέλη) και 
αντίστοιχη µείωση των κάτωθι λογαριασµών εξόδων ως ακολούθως: 
 
Κ.Α. 20.6011     µείωση   200.000,00€ 
Κ.Α. 20.6051     µείωση     40.000,00€ 
Κ.Α. 20.6021     µείωση      20.000,00€ 
Κ.Α. 20.6052     µείωση     15.000,00€ 
Κ.Α. 20.7131.01   µείωση   100.000,00€ 
Κ.Α. 20.7131.02  µείωση      50.000,00€ 
Κ.Α. 20.7132      µείωση       30.000,00€ 
 
Με την παραπάνω τροποποίηση το αρνητικό ποσοστό απόκλισης των ιδίων εσόδων θα κατέλθει 
σηµαντικά κάτω του ορίου 10%.(περίπου στο 4%). 

 
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
                        Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  190/2013 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  23/10/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 
 


