
 
 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ   ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 

ΓΖΜΟ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                    

34
η
   ΤΝΔΓΡΗΑΖ  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ 

ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΖΜΟΤ ΑΛΑΜΗΝΟ                                                                        

                                                                       

 

                                                                                     ΑΡΗΘΜ. ΑΠΟΦ. 168/2019    

       

      «Διζηγηηική Έκθεζη ηηρ Οικονομικήρ 

Δπιηποπήρ ππορ ηο Γημοηικό ςμβούλιο, για ηην 5
η
 

Αναμόπθυζη Πποϋπολογιζμού Οικονομικού έηοςρ 

2019». 

 

 ηε αιακίλα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 3
η
 ηνπ κελόο ΓΔΚΔΜΒΡΗΟΤ   

ηνπ έηνπο 2019 εκέξα ηεο εβδνκάδαο  ΣΡΗΣΖ  θαη ώξα 9.00 π.μ. ζπλήιζε ζε Σαθηηθή  

πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή Γήκνπ αιακίλνο, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 21190/29-11-

2019 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ απηήο θ. ΓΔΩΡΓΙΟΤ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟΤ, Γεκάξρνπ 

αιακίλνο, πνπ δεκνζηεύζεθε ζηνλ εηδηθό ρώξν αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ θαη επηδόζεθε ζε όια 

ηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο Γηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Γ.Κ.Κ. (Ν.3852/10) θαη βξέζεθε ζε 

απαξηία κε ηελ παξνπζία  όισλ ησλ  κειώλ  ηεο.   

                                                                                                                              

ΠΑΡΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ                                            ΑΠΟΝΣΑ  ΜΔΛΖ  

 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΙΟ  

ΚΟΓΙΑ   ΝΙΚΟΛΑΟ   

ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ   

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΙΟ                          ΚΑΝΔΝΑ  

ΒΑΚΑΛΗ   ΑΝΣΩΝΙΟ   

ΓΚΙΝΗ   ΣΤΛΙΑΝΟ   

ΣΑΒΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΗ 

ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ  ΙΙΓΩΡΑ 

ΓΟΤΜΔΝΗ  ΑΘΑΝΑΙΟ 

 

     πλερίδνληαο ηε πλεδξίαζε, ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. 

ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ  ΓΔΩΡΓΙΟ Γήκαξρνο αιακίλνο, εηζεγείηαη ην ζέκα εθηόο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο πνπ αθνξά ηελ: «Διζηγηηική Έκθεζη ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ ππορ ηο 

Γημοηικό ςμβούλιο, για ηην 5
η
  Αναμόπθυζη Πποϋπολογιζμού Οικονομικού έηοςρ 2019». 

        Σν θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο ζπλίζηαηαη  ζην γεγνλόο  όηη πξέπεη λα γίλεη ε αλακόξθσζε  

γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ΟΜΟΦΩΝΑ έθαλε δεθηό ην ιόγν ηνπ θαηεπείγνληνο. 

        ηελ ζπλέρεηα  ππνβάιεη εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο Οηθνλ. Τπεξεζηώλ ηκήκαηνο Λνγηζηεξίνπ , 

ε νπνία έρεη σο εμήο: 

      Έρνληαο ππόςε ηηο εηζεγήζεηο ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ζύκθσλε γλώκε ηνπ 

Γεκάξρνπ θ. Γηώξγνπ Θ. Παλαγόπνπινπ , παξαθαινύκε γηα ηελ ιήςε ζρεηηθήο απόθαζεο από 

ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή γηα ηελ 5
ε
 Αλακόξθσζε ηνπ Πξνϋπνινγηζκνύ Οηθνλνκηθνύ Έηνπο 

2019 σο εμήο : 

                 α)  Απμάλνπκε ηνπο εμήο Κσδηθνύο Δζόδυν : 

Κ.Α. 1322.010 λενδεκηνπξγνύκελνο θσδηθόο  κε ηίηιν : Απνθαηάζηαζε δεκηώλ  

ιόγσ ζεηζκνύ ζην 2ν Γεκνηηθό ρνιείν αιακίλαο          κε πνζό                    100.000,00€ 

 

ΑΔΑ: 64Χ5Ω1Ε-2ΙΝ



 
 

Κ.Α. 1322.011 λενδεκηνπξγνύκελνο θσδηθόο κε ηίηιν: Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

ινηπώλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη αλαθπθιώζηκσλ 

πιηθώλ (ΦΙΛΟΓΗΜΟ II)                                                  κε πνζό                    150.000,00€  

 

Κ.Α. 1328.002 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν :   Καηαζθεπή δηθηύσλ απνρέηεπζεο 

 ζηνπο νηθηζκνύο Ακπειάθηα & ειήληα ηνπ Γήκνπ αιακίλαο  

 (ζύκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα "Πεξηβάιινλ –  

 Αεηθόξνο Αλάπηπμε")  (κε θσδηθό 2016Δ27510057) κε πνζό                       897.098,98€ 

              
Κ.Α. 4111.001 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Δπηζηξνθή Κξαηήζεσλ  

                                                                 ππέξ πληάμεσο κε πνζό                     50.000,00€ 

 

Κ.Α. 4111.005 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Δπηζηξνθή θξαηήζεσλ ππέξ 

                                 πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο Αηξεηώλ  κε πνζό                         3.000,00€ 

 

Κ.Α. 4122.001  ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν Δπηζηξνθή Κξαηήζεσλ ππέξ  

                                                                               Υαξηνζήκνπ κε πνζό               8.000,00€ 

                                                              

                                                                            ΑΤΞΖΖ ΔΟΓΩΝ  :        1.208.098,98€ 

                                                                               
  β)  Μεηώλνπκε ηνπο εμήο Κσδηθνύο Δξόδυν : 

 

Κ.Α. 20-6721.001 κε ηίηιν : Δηζθνξά Γήκνπ ππέξ Δηδηθνύ  Γηαβαζκηθνύ  

                                  πλδέζκνπ Ννκνύ Αηηηθήο ΔΓΝΑ      θαηά                  52.600,00€ 

 

Κ.Α. 25-7312.161 κε ηίηιν : Δξγαζίεο ζηεγάλσζεο θξεαηίσλ απνρέηεπζεο 

                                                                                                  θαηά                   15.000,00€   

 

Κ.Α. 25-7312.189 κε ηίηιν : Δξγαζία απόθξαμεο αγσγώλ απνρέηεπζεο 

                                                                                                  θαηά                   15.000,00€ 

                                                 

                                                                                  ΜΔΗΩΖ ΔΞΟΓΩΝ : 82.600,00€ 

 

                       Καηόπηλ απηώλ ην Απνζεκαηηθό δηακνξθώλεηαη σο εμήο : 

 

       Αποθεμαηικό + (Αύξηζη Δζόδυν + Μείυζη Δξόδυν) = Νέο Αποθεμαηικό 

                                        

                    52.575,40 + (1.208.098,98 + 82.600,00) = 1.343.274,38 

 
Απ’ ην Απνζεκαηηθό ησλ 1.343.274,38€ & δηα κέζσ απηνύ εγγξάθνπκε σο πξνο ηα ΔΞΟΓΑ : 

 
K.A. 00-6221.000 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Σαρπδξνκηθά Σέιε κε πνζό       5.000,00€ 

Κ.Α. 00-6431.000 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Γηαθεκίζεηο – δεκνζηεύζεηο 

                                                                                          κε πνζό                         2.000,00€ 

Κ.Α. 00-6721.002 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Τπέξ ΚΔΓΚΔ από ΣΑΠ 

                                                                                            κε πνζό                        2.500,00€ 

Κ.Α. 00-8211.000 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Απόδνζε Κξαηήζεσλ ππέξ  

                                           πληάμεσο Αζθαιηζκέλνπ κε πνζό                          50.000,00€ 

Κ.Α. 00-8211.005 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Απόδνζε θξαηήζεσλ ππέξ  

                                              Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο Αηξεηώλ κε πνζό          3.000,00€ 

Κ.Α. 00-8222.001 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Απόδνζε Υαξηνζήκνπ 

                                                                                       κε πνζό                            8.000,00€ 

 

ΑΔΑ: 64Χ5Ω1Ε-2ΙΝ



 
 

 

Κ.Α. 10-6062.000 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Έμνδα θεδείαο  

                                           απνβησζάλησλ ππαιιήισλ κε                                    2.000,00€ 

Κ.Α. 10-7133.001  ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Πξνκήζεηα γξαθείσλ – 

                              θαξεθιώλ κηθξνεπίπισλ & ινηπνύ εμνπιηζκνύ 

                              γηα ην Γεκνηηθό Καηάζηεκα                     κε πνζό                    500,00€ 

 

Κ.Α. 20-6112.002 λενδεκηνπξγνύκελνο θσδηθόο κε ηίηιν : Τπεξεζίεο ηερληθνύ ζπκβνύινπ   

                             γηα ηελ σξίκαλζε ηνπ έξγνπ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ζπζηεκάησλ  

                             νδνθσηηζκνύ κε εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο         κε πνζό             20.000,00€  

 

Κ.Α. 20-6211.000 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Αληίηηκν Ηιεθηξηθνύ ξεύκαηνο 

              Οδώλ -Πιαηεηώλ -θνηλνρξήζησλ ρώξσλ            κε πνζό                           13.000,00€              
 

Κ.Α. 20-6234.032 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Απνθνκηδή νγθσδώλ 

            απνξξηκκάησλ ζηελ Γεκ. Δλόηεηα αιακίλαο κε πνζό                                9.800,00€ 
 

Κ.Α. 20-6234.033 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Απνθνκηδή νγθσδώλ  

απνξξηκκάησλ ζηελ Γεκ. Δλόηεηα Ακπειαθίσλ           κε πνζό                              9.800,00€   
 

Κ.Α. 25-7312.200 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Δπηζθεπή - ζπληήξεζε  

                                            δηθηύνπ vaccum κε πνζό                                        30.000,00€ 

 

Κ.Α. 25-7312.201 λενδεκηνπξγνύκελνο θσδηθόο κε ηίηιν: Αληηθαηάζηαζε πξνγξάκκαηνο  

                             απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ θαη ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηνζηαζίσλ  

                       Απνρέηεπζεο αλαξξνθεηηθνύ ζπζηήκαηνο θαη κεραλνινγηθνύ 

            εμνπιηζκνύ ιόγσ ηεο ζενκελίαο ηεο 24εο Ννεκβξίνπ κε πνζό                    15.000,00€                                                        

 

Κ.Α. 30-6151.001 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Γηθαηώκαηα Γ.Δ.Η. θαη  

               Φ.Π.Α. 24% από ηελ είζπξαμε ησλ ηειώλ ΣΑΠ 2% κε πνζό            800,00€ 

 

Κ.Α. 30-6151.003 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Γθαηώκαηα Γ.Δ.Η θαη Φ.Π.Α. 

 24% από ηελ είζπξαμε ησλ ηειώλ θαζαξηόηεηαο θαη θσηηζκνύ 2% Γ.Φ.   

                                                                                  κε πνζό                           500,00€ 

 

Κ.Α. 63-7341.002 ελίζρπζε θσδηθνύ κε ηίηιν : Καηαζθεπή δηθηύνπ απνρέηεπζεο ζηνπο 

νηθηζκνύο Ακπειάθηα & ειήληα ηνπ Γήκνπ αιακίλαο (ζύκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθό 

Πξόγξακκα "Πεξηβάιινλ - Αεηθόξνο Αλάπηπμε") (κε θσδηθό 2016Δ27510057) –    

                                        πλερηδόκελν κε πνζό                                             897.098,98€ 

 
Κ.Α. 64-7131.002 λενδεκηνπξγνύκελνο θσδηθόο κε ηίηιν : Πξνκήζεηα απνξξηκκαηνθόξσλ 

θαη ινηπώλ νρεκάησλ απνθνκηδήο θαη κεηαθνξάο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη αλαθπθιώζηκσλ 

πιηθώλ (ΦΙΛΟΓΗΜΟ II)                                                         κε πνζό        150.000,00€ 

   
Κ.Α. 70-6261.028 λενδεκηνπξγνύκελνο θσδηθόο κε ηίηιν : Απνθαηάζηαζε  

δεκηώλ ιόγσ ζεηζκνύ ζην 2ν Γεκνηηθό ρνιείν αιακίλαο 

 (100.000,00€ γηα ην 2019 & 50.000,00€ γηα ην 2020) κε πνζό                100.000,00€ 

 

                                                                           ΑΤΞΖΖ ΔΞΟΓΩΝ :  1.318.998,98€ 

 

                    Καηόπηλ απηώλ ην Απνζεκαηηθό δηακνξθώλεηαη σο εμήο : 

                       Αποθεμαηικό – Αύξηζη Δξόδυν = Νέο Αποθεμαηικό 

                              1.343.274,38  –  1.318.998,98   =  24.275,40           

ΑΔΑ: 64Χ5Ω1Ε-2ΙΝ



 
 

 
                                                                            ΝΔΟ ΑΠΟΘΔΜΑΣΗΚΟ : 24.275,40€ 

 

  Δπίζεο πξνβαίλνπκε ζηελ δηόξζσζε ησλ θαησηέξσ   θσδηθώλ  ΔΞΟΓΩΝ :  

α)   Κ.Α. 35-7331.001 από «Δπηζθεπή - πληήξεζε νξγάλσλ παηδηθώλ ραξώλ (ΑΣΑ)» ζε 

«Καηαζθεπή παηδηθήο ραξάο ζην ρώξν πιαηείαο Μαθεδνλίαο ηνπ Γήκνπ αιακίλαο» 

β)   Κ.Α. 25-7341.001 από «Σερληθόο ύκβνπινο ηνπ έξγνπ : Καηαζθεπή δηθηύσλ 

απνρέηεπζεο ζηνπο νηθηζκνύο Ακπειάθηα & ειήληα ηνπ Γήκνπ αιακίλαο - πλερηδόκελν 

(ζύκθσλα κε ην Δπηρεηξεζηαθό Πξόγξακκα "Πεξηβάιινλ - Αεηθόξνο Αλάπηπμε")» ζε 

«Σερληθόο ύκβνπινο ηνπ έξγνπ : Καηαζθεπή δηθηύσλ απνρέηεπζεο ζηνπο νηθηζκνύο 

Ακπειάθηα & ειήληα ηνπ Γήκνπ αιακίλαο » 

 
         Η Ο.Δ. αθνύ άθνπζε ηελ Πξόεδξν, έιαβε ππόςε ηεο, ηελ εηζήγεζε ηεο Γ/λζεο 

Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ (ηκήκαηνο ινγηζηεξίνπ)  θαζώο θαη ηηο ηζρύνπζεο  δηαηάμεηο, κεηά 

από δηαινγηθή  ζπδήηεζε,  

            

                      Α Π Ο Φ Α  Η Ε Δ Η     Κ Α Σ Α   Π Λ Δ Η Ο Ψ Ζ Φ Η Α 

 

Με τήθοςρ 6 ςπέπ, 

       Σελ ςήθηζε ηεο αλσηέξσ 5ηρ αναμόπθυζηρ ηνπ Γήκνπ αιακίλαο Οηθ. Έηνπο 2019 

θαη  ηελ εηζήγεζή ηεο, πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα έγθξηζε. 
Μεηνςήθεζαλ νη Γεκ. ύκβνπινη θ.θ. Σζαβαξήο Ισάλλεο θαη Γθίλεο ηπιηαλόο νη νπνίνη δήισζαλ 

παξώλ θαη  ε θ.  Νάλλνπ Παπαζαλαζίνπ Ιζηδώξα  θαηαςήθηζε  ην ζέκα θαη.  

Έηζι ζςνηάσθηκε και ςπογπάθηηκε: 

            Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                                ΣΑ ΜΔΛΖ    

                                                                 

ΓΔΩΡΓΙΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ       ΚΟΓΙΑ   ΝΙΚΟΛΑΟ   

  ΓΑΛΔΟ   ΤΜΔΩΝ   

ΑΛΑΪΚΑ   ΑΘΑΝΑΙΟ   

 ΒΑΚΑΛΗ   ΑΝΣΩΝΙΟ   

ΓΚΙΝΗ   ΣΤΛΙΑΝΟ   

ΣΑΒΑΡΗ   ΙΩΑΝΝΗ   

                                                                                 ΝΑΝΝΟΤ- ΠΑΠΑΘΑΝΑΙΟΤ  ΙΙΓΩΡΑ 

                                                                                ΓΟΤΜΔΝΗ ΑΘΑΝΑΙΟ                                                                             

                                                                         Α κ π ι β έ ρ    Α ν η ί γ π α θ ο 

                                                                                  αιακίλα 5-12-2019 

                                                                                          ν Γήκαξρνο   αιακίλαο  

 

   

                                                                              ΓΔΩΡΓΗΟ ΠΑΝΑΓΟΠΟΤΛΟ      

ΑΔΑ: 64Χ5Ω1Ε-2ΙΝ
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