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8o θέμα 

         

 

 

2η Αναμόρφωση  Προϋπολογισμού  Οικονομικού  έτους 2021. 

(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ). 

 

 

 

Στην Πεύκη σήμερα στις  4 Ιουνίου  2021  ημέρα  Παρασκευή  και ώρα 09:30, στο Δημοτικό κατάστημα 

συνήλθε σε συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Λυκόβρυσης - Πεύκης μετά 

τη με αριθμό πρωτοκόλλου 30543/31-05-2021 πρόσκληση του προέδρου κ. Αναστάσιου Β. Μαυρίδη που 

επιδόθηκε σε κάθε σύμβουλο χωριστά, σύμφωνα με το Ν.3852/10. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού από τα 9 μέλη  συμμετείχαν  τα  παρακάτω 6 μέλη: 

         ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρίδης  Αναστάσιος 

2. Κοκορόσκος Δημήτριος 

3. Μονεμβασιώτης Σταύρος 

4. Μουρατίδη Μαρία 

5. Μαμαλάκη Μαριάννα(αναπλ. μέλος) 

6. Μπόλλας Παναγιώτης (αναπλ. μέλος) 

7. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 

 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μεντεσίδου Δέσποινα (αναπληρώθηκε) 

2. Ασπραδάκη Άννα (αναπληρώθηκε) 

3. Μπελεχρής Κων/νος 

4. Κυδωνάκης Μιχαήλ 

      

     Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

Πριν την συζήτηση του 1ου θέματος προσήλθε ο κ. Θεοδωρακόπουλος. 

Στο  8οθέμα ψήφισαν  7  μέλη. 

Πάνω στο  8ο θέμα ο πρόεδρος  έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής  την με αριθμό 9/2021 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. 

έτους 2021 καθώς και την με αριθμό 52994/07.05.2021  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής, Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Λειτουργίας , με την οποία επικυρώθηκε. 

Βάσει των παραπάνω ο  προϋπολογισμός  οικ. έτους 2020 διαμορφώθηκε ως παρακάτω: 

Σύνολο Εσόδων:  18.772.270,47 € (Εκ των οποίων τακτικά  9.358.393,14 €) 

Σύνολο Εξόδων:   18.702.343,18 € και Αποθεματικό: 69.927,29 €  

 

Μετά όμως τα ανωτέρω μεσολάβησαν  όμως γεγονότα, που μας επιβάλουν την αναμόρφωσή του  

Και συγκεκριμένα:  

 

A] Ως προς τα έσοδα:  

 

1] Στον με ΚΑ 1219.0001  γράφεται νέα πίστωση ποσού 77.800,00 € για «Έκτακτη επιχορήγηση για 

την κάλυψη δαπανών για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19». 

 

ΑΔΑ: 6Ι34ΩΛΔ-ΙΡΔ



2] Στον με ΚΑ 1322.0003  γράφεται νέα πίστωση ποσού 47.990,49 € για «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣ 

από το πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ για προμήθεια εξοπλισμού, κατασκευή, μεταφορά και τοποθέτηση 

στεγάστρων  για  τη δημιουργία και αναβάθμιση των στάσεων». Ισόποση πίστωση έχει εγγραφεί και σε 

αντίστοιχο ΚΑ Εξόδων 

 

 

Β] Μειώσεις ως προς τα έξοδα:  

 

1] Η με ΚΑ 35.6699.0009 γραμμένη πίστωση ύψους 6.990,72 € για «Προμήθεια υλικών για αυτόματο 

πότισμα 2020» μειώνεται κατά 5.598,98 € και διαμορφώνεται στα 1.391,74 € διότι το υπόλοιπο της 

πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

2] Η με ΚΑ 20.6652.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 4.961,24 € για «Προμήθεια ξυλείας για παγκάκια 

2020» μειώνεται κατά 3.700,00 € και διαμορφώνεται στα 1.261,24 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης 

θεωρείται επαρκές 

 

3] Η με ΚΑ 30.7135.0009 γραμμένη πίστωση ύψους 8.000,00 € για «Προμήθεια πάγκων (παγκάκια) σε 

κοινόχρηστους χώρους» μειώνεται κατά 8.000,00 € και διαμορφώνεται στα 0,00 € διότι η πίστωση 

δεν θα χρησιμοποιηθεί 

 

4] Η με ΚΑ 20.6234.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 4.000,00 € για «Μίσθωση χωματουργικού 

μηχανήματος για την αποκομιδή κηπευτικών και ογκωδών απορριμμάτων» μειώνεται κατά 4.000,00 

€ και διαμορφώνεται στα 0,00 € διότι η πίστωση δεν θα χρησιμοποιηθεί 

 

5] Η με ΚΑ 20.6635.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 6.000,00 € για «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής 

και καθαριότητας (σάκκους απορριμμάτων) 2020-21» μειώνεται κατά 6.000,00 € και διαμορφώνεται 

στα 0,00 € διότι η πίστωση δεν θα χρησιμοποιηθεί 

 

6] Η με ΚΑ 20.7135.0014 γραμμένη πίστωση ύψους 14.400,00 € για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

2020» μειώνεται κατά 14.400,00 € και διαμορφώνεται στα 0,00 € διότι η πίστωση δεν θα 

χρησιμοποιηθεί 

 

7] Η με ΚΑ 10.6613.0008 γραμμένη πίστωση ύψους 3.566,24 € για «Προμήθεια αναλωσίμων 

εκτυπωτικών μηχανών (γραφίτης, μελάνια κλπ) 2020-21» μειώνεται κατά 2.011,28 € και 

διαμορφώνεται στα 1.544,96 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

8] Η με ΚΑ 00.6223.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 6.000,00 € για «Κινητή τηλεφωνία Δημάρχου, 

Αντιδημάρχων» μειώνεται κατά 1.000,00 € και διαμορφώνεται στα 5.000,00 € διότι το υπόλοιπο της 

πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

9] Η με ΚΑ 00.6311.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Φόροι τόκων από καταθέσεις» 

μειώνεται κατά 4.000,00 € και διαμορφώνεται στα 6.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης 

θεωρείται επαρκές 

 

10] Η με ΚΑ 00.6312.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 20.000,00 € για «Φόρος εισοδήματος 

(Ν.4172/2013)» μειώνεται κατά 10.000,00 € και διαμορφώνεται στα 10.000,00 € διότι το υπόλοιπο 

της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

11] Η με ΚΑ 00.6492 γραμμένη πίστωση ύψους 5.000,00 € για «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης 

δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων» μειώνεται κατά 2.000,00 € και διαμορφώνεται 

στα 3.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

12] Η με ΚΑ 00.8261.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Λοιπές επιστροφές» μειώνεται 

κατά 5.000,00 € και διαμορφώνεται στα 5.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

13] Η με ΚΑ 10.6265.0010 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Συντήρηση & επισκευή 

κλιματιστικών μηχανημάτων Δήμου 2021-22» μειώνεται κατά 3.000,00 € και διαμορφώνεται στα 

7.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

14] Η με ΚΑ 10.6273.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 130.000,00 € για «Κατανάλωση φυσικού αερίου 

εγκαταστάσεων Δήμου» μειώνεται κατά 20.000,00 € και διαμορφώνεται στα 110.000,00 € διότι το 

υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 
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15] Η με ΚΑ 10.6422 γραμμένη πίστωση ύψους 2.000,00 € για «Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 

μετακινούμενων υπαλλήλων» μειώνεται κατά 2.000,00 € και διαμορφώνεται στα 0,00 € € διότι η 

πίστωση δεν θα χρησιμοποιηθεί 

 

16] Η με ΚΑ 10.6681 γραμμένη πίστωση ύψους 6.000,00 € για «Υλικά φαρμακείου» μειώνεται κατά 

3.000,00 € και διαμορφώνεται στα 3.000,00 € € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

17] Η με ΚΑ 20.6012 γραμμένη πίστωση ύψους 80.000,00 € για «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» 

μειώνεται κατά 20.000,00 € και διαμορφώνεται στα 60.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης 

θεωρείται επαρκές 

 

18] Η με ΚΑ 20.6699.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 2.000,00 € για «Προμήθεια υλικών άμεσης 

ανάλωσης» μειώνεται κατά 1.000,00 € και διαμορφώνεται στα 1.000,00 € διότι το υπόλοιπο της 

πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

19] Η με ΚΑ 35.6699.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Προμήθεια υλικών για αυτόματο 

πότισμα 2021» μειώνεται κατά 5.000,00 € και διαμορφώνεται στα 5.000,00 € διότι το υπόλοιπο της 

πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

20] Η με ΚΑ 15.6233.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 1.000,00 € για «Μίσθωση σκαλωσιάς Δημοτικού 

θεάτρου» μειώνεται κατά 1.000,00 € και διαμορφώνεται στα 0,00 € € διότι η πίστωση δεν θα 

χρησιμοποιηθεί 

 

21] Η με ΚΑ 35.7336.0009 γραμμένη πίστωση ύψους 23.290,92 € για «Κλάδεμα ψηλών δένδρων 2020 

(συν/νο)» μειώνεται κατά 10.843,80 € και διαμορφώνεται στα 12.447,12 € διότι το υπόλοιπο της 

πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

22] Η με ΚΑ 35.6234.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 3.000,00 € για «Μισθώματα γερανοφόρου 

οχήματος» μειώνεται κατά 2.000,00 € και διαμορφώνεται στα 1.000,00 € διότι το υπόλοιπο της 

πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

23] Η με ΚΑ 20.6051.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 103.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-κύρια σύνταξη)» μειώνεται κατά 6.000,00 € και 

διαμορφώνεται στα 97.000,00 € € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

24] Η με ΚΑ 20.6051.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 55.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου  (ΕΦΚΑ-υγειονομική περίθαλψη)» μειώνεται κατά 

5.000,00 € και διαμορφώνεται στα 50.000,00 € € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

25] Η με ΚΑ 15.6263.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 13.000,00 € για «Συντήρηση & επισκευή 

λεωφορείων (Πολυετής Σύμβαση)» μειώνεται κατά 6.000,00 € και διαμορφώνεται στα 7.000,00 € 

διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

26] Η με ΚΑ 20.6263.0010 γραμμένη πίστωση ύψους 150.000,00 € για «Συντήρηση & επισκευή 

αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων (Πολυετής Σύμβαση)» μειώνεται κατά 80.000,00 € 

και διαμορφώνεται στα 70.000,00 €  διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

27] Η με ΚΑ 20.6265.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 25.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή 

μηχανημάτων έργου (Πολυετής Σύμβαση)» μειώνεται κατά 12.000,00 € και διαμορφώνεται στα 

13.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

28] Η με ΚΑ 10.6263.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 17.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή  

επιβατηγών αυτοκινήτων (Πολυετής Σύμβαση)» μειώνεται κατά 10.000,00 € και διαμορφώνεται στα 

7.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

 

29] Η με ΚΑ 30.6262.0007 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Συντήρηση γηπέδων με 

συνθετικό χλοοτάπητα» μειώνεται κατά 10.000,00 € και διαμορφώνεται στα 0,00 € διότι η πίστωση 

δεν θα χρησιμοποιηθεί 
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30] Η με ΚΑ 35.7336.0011 γραμμένη πίστωση ύψους 24.800,00 € για «Καθαρισμός & κοπή χόρτων σε 

δάση και κοινόχρηστους χώρους για την αντιπυρική προστασία 2021» μειώνεται κατά 24.800,00 € 

και διαμορφώνεται στα 0,00 € διότι η πίστωση δεν θα χρησιμοποιηθεί 

 

Μετά τα ανωτέρω, αυξανομένου του αποθεματικού κατά 413.144,55 €, μεταφέρονται τα κατωτέρω ποσά 

για την επαύξηση ανεπαρκών υφιστάμενων πιστώσεων ή την δημιουργία νέων. 

 

 

Γ] Αυξήσεις ως προς τα έξοδα:  

 

1] Η με ΚΑ 35.6699.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Προμήθεια  κηπευτικών εργαλείων 

και μηχανημάτων 2021» αυξάνεται κατά 1.000,00 € και διαμορφώνεται στα 11.000,00 € 

 

2] Η με ΚΑ 10.6261.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 1.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή 

κουφωμάτων, πορτών και παραθύρων Δημοτικών κτιρίων» αυξάνεται κατά 1.500,00 € και 

διαμορφώνεται στα 2.500,00 € 

 

3] Η με ΚΑ 00.6451 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά 

και ηλεκτρονικά μέσα» αυξάνεται κατά 1.000,00 € και διαμορφώνεται στα 11.000,00 € 

 

4] Η με ΚΑ 00.6142.0018 γραμμένη πίστωση ύψους 8.000,00 € για «Ηχογράφηση & έκδοση πρακτικών 

ΔΣ έτους 2020-22» αυξάνεται κατά 877,16 € και διαμορφώνεται στα 8.877,16 € 

 

5] Η με ΚΑ 10.6462.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 2.000,00 € για «Δημοσίευση προκηρύξεων τρίτων 

(αναδόχων)» αυξάνεται κατά 3.000,00 € και διαμορφώνεται στα 5.000,00 € 

 

6] Η με ΚΑ 35.6265.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 2.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή 

κηπευτικών εργαλείων και μηχανημάτων 2021» αυξάνεται κατά 4.000,00 € και διαμορφώνεται στα 

6.000,00 € 

 

7] Η με ΚΑ 00.6031.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 33.000,00 € για «Τακτικές Αποδοχές Ειδικών 

Συνεργατών Δημάρχου» αυξάνεται κατά 8.000,00 € και διαμορφώνεται στα 41.000,00 € 

 

8] Η με ΚΑ 00.6053.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 12.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές ειδικών 

συνεργατών Δημάρχου» αυξάνεται κατά 2.000,00 € και διαμορφώνεται στα 14.000,00 € 

 

Οι ακόλουθοι (3) ΚΑ Εξόδων ενισχύονται για την καταβολή δεδικασμένων αποζημιώσεων σε (3) 

υπαλλήλους ειδικότητας ΔΕ σχολικών φυλάκων: 

 

9] Η με ΚΑ 15.6021.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 100.000,00 € για «Αποδοχές σχολικών φυλάκων 

αορίστου χρόνου» αυξάνεται κατά 20.000,00 € και διαμορφώνεται στα 120.000,00 € 

 

10] Η με ΚΑ 15.6052.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 45.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές  υπέρ ΙΚΑ 

προσωπικού αορίστου χρόνου» αυξάνεται κατά 5.000,00€ και διαμορφώνεται στα 50.000,00 € 

 

11] Η με ΚΑ 00.6823.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 6.000,00 € για «Τόκοι υπερημερίας πληρωμών  

διαφόρων οφειλών» αυξάνεται κατά 2.000,00 € και διαμορφώνεται στα 8.000,00 € 

 

12] Η με ΚΑ 15.6671.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 12.000,00 € για «Προμήθεια ανταλλακτικών 

λεωφορείων (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 6.000,00 € και διαμορφώνεται στα 18.000,00 € 

 

13] Η με ΚΑ 20.6671.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 80.500,00 € για «Προμήθεια ανταλλακτικών για 

την επισκευή  μεγάλων οχημάτων της υπηρεσίας καθαριότητος  (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 

80.000,00€ και διαμορφώνεται στα 160.500,00 € 

 

14] Η με ΚΑ 20.6671.0006 γραμμένη πίστωση ύψους 11.000,00 € για «Προμήθεια ανταλλακτικών 

μηχανημάτων έργου (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 12.000,00€ και διαμορφώνεται στα 

23.000,00 € 

 

15] Η με ΚΑ 10.6671.0004 γραμμένη πίστωση ύψους 11.000,00 € για «Προμήθεια ανταλλακτικών για 

την επισκευή επιβατηγών αυτοκινήτων  (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 10.000,00€ και 

διαμορφώνεται στα 21.000,00 € 
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16] Η με ΚΑ 20.6063.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 29.000,00 € για «Προληπτική ιατρική για τους 

εργαζόμενους» αυξάνεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στα 30.000,00 € 

 

17] Η με ΚΑ 30.6233.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 496,00 € για «Μίσθωση μηχανήματος για 

μετατόπιση περιπτέρου» αυξάνεται κατά 2.254,00€ και διαμορφώνεται στα 2.750,00 € 

 

18] Στον με ΚΑ 64.7131.0001 γράφεται νέα πίστωση ποσού 47.990,49 € για «Προμήθεια & 

τοποθέτηση στεγάστρων αστικής και δημοτικής συγκοινωνίας (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ)». Ισόποση πίστωση έχει 

εγγραφεί και σε αντίστοιχο ΚΑ Εσόδων 

 

19] Στον με ΚΑ 00.6731.0002 γράφεται νέα πίστωση ποσού 45.000,00 € για «Έκτακτη επιχορήγηση 

στο ΝΠΔΔ του Δήμου: Π.Ε.Α.Π."»   

 

20] Στον με ΚΑ 10.6661.0002 γράφεται νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € για «Προμήθεια υλικών για 

συντήρηση Δημοτ. Κτιρίων»  

 

21] Στον με ΚΑ 10.6613.0013 γράφεται νέα πίστωση ποσού 3.000,00 € για «Προμήθεια εντύπων 

υπηρεσιών»  

 

22] Στον με ΚΑ 00.7424.0001 γράφεται νέα πίστωση ποσού 32.000,00 € για «Αποζημίωση σε 

θιγόμενους από ρυμοτομία»  

 

23] Στον με ΚΑ 00.6433.0001 γράφεται νέα πίστωση ποσού 1.538,00 € για «Τιμητικές διακρίσεις, 

αναμνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας αντιπροσωπειών»  

 

24] Στον με ΚΑ 00.7425.0001 γράφεται νέα πίστωση ποσού 9.116,12 € για «Δαπάνη μεταγραφής-

καταχώρησης εγγραπτέας πράξης στο Κτηματολόγιο»  

 

25] Στον με ΚΑ 35.7336.0010 γράφεται νέα πίστωση ποσού 10.000,00 € για «Εργασίες ψεκασμού για 

την προστασία των δασών 2021»  

 

26] Στον με ΚΑ 00.6117.0012 γράφεται νέα πίστωση ποσού 24.800,00 € για «Υποστήριξη λειτουργίας 

του τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου της Δ/νσης Εσωτερικού Ελέγχου, Προγραμματισμού & Οργάνωσης»  

 

27] Στον με ΚΑ 35.7336.0002 γράφεται νέα πίστωση ποσού 15.000,00 € για «Κλάδεμα ψηλών 

δένδρων 2021»  

 

28] Στον με ΚΑ 35.6699.0004 γράφεται νέα πίστωση ποσού 5.000,00 € για «Προμήθεια αναλωσίμων 

υπηρεσίας πρασίνου 2021»  

 

29] Στον με ΚΑ 35.6699.0008 γράφεται νέα πίστωση ποσού 5.000,00 € για «Προμήθεια  κηποτεχνικών 

ειδών»  

 

30] Στον με ΚΑ 10.7135.0008 γράφεται νέα πίστωση ποσού 12.000,00 € για «Προμήθεια και 

εγκατάσταση συστήματος FM200 και πυράντοχης γυψοσανίδας στο χώρο του Server του δημαρχείου της 

Πεύκης»  

 

31] Στον με ΚΑ 10.7135.0009 γράφεται νέα πίστωση ποσού 30.000,00 € για «Προμήθεια & 

εγκατάσταση πληροφοριακών οθονών τεχνολογίας LED σε σημαίνοντα σημεία του Δήμου»  

 

32] Στον με ΚΑ 00.6434.0001 γράφεται νέα πίστωση ποσού 10.000,00 € για «Δαπάνες γραφείου 

δημοσίων σχέσεων»  

 

33] Στον με ΚΑ 10.7134.0007 γράφεται νέα πίστωση ποσού 12.000,00 € για «Ανανέωση αδειών 

χρήσης λογισμικών 2021-22»  

 

34] Στον με ΚΑ 10.6264.0002 γράφεται νέα πίστωση ποσού 605,55 € για «Συντήρηση και επισκευή 

λοιπών μηχανημάτων(φωτοαντιγραφικά & λοιπές μηχανές γραφείου) έτους 2020-21»  

 

35] Στον με ΚΑ 00.8111.0005 γράφεται νέα πίστωση ποσού 4.819,90 € για «Ανεξόφλητες 

υποχρεώσεις της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Επιχείρησης Δ.Ε.Κ.Α.Π  Πεύκης»   
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36] Στον με ΚΑ 10.6266.0006 γράφεται νέα πίστωση ποσού 17.000,00 € για «Τεχνική - 

Μηχανογραφική Υποστήριξη για την επεξεργασία δεδομένων διαχείρισης Ακινήτων»  

 

37] Η με ΚΑ 10.6634.0004 γραμμένη πίστωση ύψους 4.000,00 € για «Προμήθεια ειδών καθαριότητος 

και ευπρεπισμού  2021-22» αυξάνεται κατά 2.500,00€ και διαμορφώνεται στα 6.500,00 € 

 

38] Η με ΚΑ 35.7336.0012 γραμμένη πίστωση ύψους 24.000,00 € για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 

πρασίνου Δ..Ε.Πεύκης» αυξάνεται κατά 12.400,00€ και διαμορφώνεται στα 36.400,00 € 

 

39] Η με ΚΑ 35.7336.0013 γραμμένη πίστωση ύψους 24.000,00 € για «Συντήρηση κοινοχρήστων χώρων 

πρασίνου Δ..Ε. Λυκόβρυσης» αυξάνεται κατά 12.400,00€ και διαμορφώνεται στα 36.400,00 € 

 

 

Μετά τα ανωτέρω ο Προϋπολογισμός παρουσιάζεται ως παρακάτω:  

 

Σύνολο Εσόδων:  18.898.060,96 € (Εκ των οποίων τακτικά  8.543.108,70 €) 

Σύνολο Εξόδων:   18.888.840,34 € 

Αποθεματικό     :            9.220,62 €  

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, 

 

                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους 6 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ (κ. Θεοδωρακόπουλος) 

Εγκρίνει την 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021(ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 

σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθ.46735/23-07-2020 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & 

Οικονομικών, και εισηγείται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σύμφωνα με τις διατάξεις της 

παρ.4 του άρθρου 77 του Ν.4172/2013.  

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 107/2021 

Για επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως παρακάτω: 

 

Ακριβές απόσπασμα       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Κοκορόσκος Δημήτριος 

 

 

     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

 

 

 

Μαυρίδης  Αναστάσιος  

 Μονεμασιώτης Σταύρος 

Μουρατίδη Μαρία 

Μαμαλάκη Μαριάννα 

Μπόλλας Παναγιώτης 

Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 

 

        Πεύκη  04/06/2021 
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