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                             Αρ. Απόφασης: 145/2021 

      Απόσπασμα από το  

       πρακτικό της με αριθμό 27/2021 

                                              συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                      Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης 

 

 

3o θέμα 

 

 

3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021. 

 

 

 

 

Στην Πεύκη σήμερα στις  27 Σεπτεμβρίου  2021  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα 09:30, στο Δημοτικό 

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

Πεύκης  μετά τη με αριθμό πρωτοκόλλου 54967/23-09-2021 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. Μονεμβασιώτης Σταύρος 

3. Κοκορόσκος Δημήτριος 

4. Μεντεσίδου Δέσποινα 

5. Μουρατίδη Μαρία 

6. Ασπραδάκη Άννα 

 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 

2. Μπελεχρής Κων/νος 

3. Κυδωνάκης Μιχαήλ 

      

     Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

Στο 3ο θέμα ψήφισαν  6  μέλη. 

Πάνω στο  3ο θέμα ο πρόεδρος  έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας 

ως κάτωθι: 

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμό 36/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με 

την οποία εγκρίθηκε η 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021 καθώς και την 

με αριθμό 96238/05.08.2021  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:  18.898.060,96 € (Εκ των οποίων τακτικά  9.358.393,14 €) 

Σύνολο Εξόδων:   18.888.840,34 € και Αποθεματικό: 9.220,62 €  

 

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

Και συγκεκριμένα:  

 

 

A] Ως προς τα έσοδα:  

 

1] Η με ΚΑ 1219.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 77.800,00 € για «Έκτακτη επιχορήγηση για την 

κάλυψη δαπανών για την αποφυγή διάδοσης του Covid-19» αυξάνεται κατά 86.400,00€ και 

διαμορφώνεται στα 164.200,00 € σύμφωνα με την αρι.61397/17.08.2021 απόφαση ΥΠ.ΕΣ. 

 

ΑΔΑ: ΩΘΝΘΩΛΔ-ΟΨΚ



 

Β] Μειώσεις ως προς τα έξοδα:  

 

1] Η με ΚΑ 00.6526.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 208.960,97 € για «Χρεολύσιο Δανείου ΤΠ&Δ για 

αναδιάρθρωση ήδη συναφθέντων δανείων αρθρ.81,Ν.4316/2014» μειώνεται κατά 116.089,45 € και 

διαμορφώνεται στα 92.871,52 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

2] Η με ΚΑ 00.6521.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 200.878,79 € για «Τόκοι Δανείου ΤΠ&Δ για 

αναχρηματοδότηση ήδη συναφθέντων δανείων άρθρ.81,Ν.4316/2014» μειώνεται κατά 111.599,31 € 

και διαμορφώνεται στα 89.279,48 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

Οι (2) ανωτέρω μειώσεις γίνονται έχοντας υπόψη το άρθρ.63 του Ν.4821/21 σύμφωνα με το οποίο 

«Αναστέλλεται η παρακράτηση πέντε (5) ενδεκατημορίων για τους μήνες Ιούνιο, Αύγουστο, Σεπτέμβριο, 

Οκτώβριο και Νοέμβριο του έτους 2021 έναντι τοκοχρεολυτικών δόσεων δανείων, που έχουν χορηγηθεί 

αποκλειστικά από πόρους του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε Ο.Τ.Α. α' βαθμού» 

 

3] Η με ΚΑ 20.7135.0012 γραμμένη πίστωση ύψους 74.000,00 € για «Προμήθεια ηλεκτρολογικού 

υλικού 2021» μειώνεται κατά 24.000,00 € και διαμορφώνεται στα 50.000,00 € διότι το υπόλοιπο της 

πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

4] Η με ΚΑ 10.6262.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 6.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή 

ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους 2021-22» μειώνεται κατά 4.200,00 € και διαμορφώνεται στα 1.800,00 € 

διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

5] Η με ΚΑ 20.6635.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 15.000,00 € για «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής 

και καθαριότητας, σάκοι απορριμμάτων 2021-2022» μειώνεται κατά 10.000,00 € και διαμορφώνεται 

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

 

6] Η με ΚΑ 30.6662.0013 γραμμένη πίστωση ύψους 5.000,00 € για «Προμήθεια ασφάλτου  2021» 

μειώνεται κατά 3.000,00 € και διαμορφώνεται στα 2.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης 

θεωρείται επαρκές 

 

7] Η με ΚΑ 35.6699.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 14.000,00 € για «Προμήθεια ανταλλακτικών 

μηναχημάτων υπηρεσίας κήπων» μειώνεται κατά 7.000,00 € και διαμορφώνεται στα 7.000,00 € διότι 

το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

8] Η με ΚΑ 35.6692.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 24.800,00 € για «Προμήθεια δένδρων, φυτών, 

ανθέων και θάμνων 2021» μειώνεται κατά 4.000,00 € και διαμορφώνεται στα 20.800,00 € διότι το 

υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

9] Η με ΚΑ 10.6331.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 15.000,00 € για «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτητών 

Ακίνητης Περιουσίας (ΕΝΦΙΑ)» μειώνεται κατά 3.000,00 € και διαμορφώνεται στα 12.000,00 € διότι 

το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

10] Η με ΚΑ 20.6011.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 1.150.000,00 € για «Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων» μειώνεται κατά 65.000,00 € και διαμορφώνεται στα 1.085.000,00 € διότι το υπόλοιπο 

της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

11] Η με ΚΑ 20.6051.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 69.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΙΚΑ)» μειώνεται κατά 10.000,00 € και διαμορφώνεται 

στα 59.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

12] Η με ΚΑ 10.6051.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 40.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-υγειονομική περίθαλψη)» μειώνεται κατά 5.000,00 

€ και διαμορφώνεται στα 35.000,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης θεωρείται επαρκές 

 

13] Η με ΚΑ 20.7135.0007 γραμμένη πίστωση ύψους 24.000,00 € για «Προμήθεια φωτιστικών 

σωμάτων χαμηλού φωτισμού» μειώνεται κατά 24.000,00 € και διαμορφώνεται στα 0,00 € διότι η 

πίστωση δεν θα χρησιμοποιηθεί 

 

 

Μετά τα ανωτέρω, αυξανομένου του αποθεματικού κατά 473.288,76 €, μεταφέρονται τα κατωτέρω ποσά 

για την επαύξηση ανεπαρκών υφιστάμενων πιστώσεων ή την δημιουργία νέων. 

ΑΔΑ: ΩΘΝΘΩΛΔ-ΟΨΚ



 

 

Γ] Αυξήσεις ως προς τα έξοδα:  

 

1] Η με ΚΑ 00.6031.0004 γραμμένη πίστωση ύψους 6.600,00 € για «Αμοιβές ασκούμενου δικηγόρου» 

αυξάνεται κατά 600,00€ και διαμορφώνεται στα 7.200,00 € 

 

2] Η με ΚΑ 00.6031.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 27.000,00 € για «Τακτικές αποδοχές  γενικού 

γραμματέα Δήμου» αυξάνεται κατά 2.600,00€ και διαμορφώνεται στα 29.600,00 € 

 

3] Η με ΚΑ 00.6032 γραμμένη πίστωση ύψους 1.000,00 € για «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» 

αυξάνεται κατά 700,00€ και διαμορφώνεται στα 1.700,00 € 

 

4] Η με ΚΑ 00.6053.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 5.500,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές γενικού 

γραμματέα Δήμου» αυξάνεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται στα 7.500,00 € 

 

5] Η με ΚΑ 10.6011.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 555.000,00 € για «Τακτικές αποδοχές Μονίμων 

Υπαλλήλων» αυξάνεται κατά 17.000,00€ και διαμορφώνεται στα 572.000,00 € 

 

6] Η με ΚΑ 10.6011.0006 γραμμένη πίστωση ύψους 122.000,00 € για «Αποδοχές  τακτικού προσωπικού 

ΚΕΠ» αυξάνεται κατά 3.000,00€ και διαμορφώνεται στα 125.000,00 € 

 

7] Η με ΚΑ 10.6012.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 2.000,00 € για «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας  

Ληξιάρχων» αυξάνεται κατά 500,00€ και διαμορφώνεται στα 2.500,00 € 

 

8] Η με ΚΑ 10.6051.0004 γραμμένη πίστωση ύψους 5.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 

τακτικού προσωπικού» αυξάνεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται στα 7.000,00 € 

 

9] Η με ΚΑ 10.6051.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 75.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΦΚΑ-κύρια σύνταξη)» αυξάνεται κατά 11.000,00€ και 

διαμορφώνεται στα 86.000,00 € 

 

10] Η με ΚΑ 10.6021.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 310.000,00 € για «Αποδοχές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου» αυξάνεται κατά 35.000,00€ και διαμορφώνεται στα 345.000,00 € 

 

11] Η με ΚΑ 10.6022 γραμμένη πίστωση ύψους 3.000,00 € για «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας» 

αυξάνεται κατά 2.500,00€ και διαμορφώνεται στα 5.500,00 € 

 

12] Η με ΚΑ 10.6052.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 78.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ)» αυξάνεται κατά 4.000,00€ και διαμορφώνεται στα 

82.000,00 € 

 

13] Η με ΚΑ 15.6021.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 7.000,00 € για «Αποζημίωση λόγω 

συνταξιοδότησης» αυξάνεται κατά 3.000,00€ και διαμορφώνεται στα 10.000,00 € 

 

14] Η με ΚΑ 15.6041.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 28.000,00 € για «Αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 

(Δομή παροχής βασικών αγαθών Δήμου Λυκόβρυσης Πεύκης)» αυξάνεται κατά 2.000,00€ και 

διαμορφώνεται στα 30.000,00 € 

 

15] Η με ΚΑ 20.6011.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 6.700,00 € για «Αποζημίωση λόγω 

συνταξιοδότησης (ασφ/νοι ΙΚΑ)» αυξάνεται κατά 8.000,00€ και διαμορφώνεται στα 14.700,00 € 

 

16] Η με ΚΑ 20.6051.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 34.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση Δημοσίου Δικαίου (ΕΤΕΑΕΠ)» αυξάνεται κατά 2.000,00€ και διαμορφώνεται 

στα 36.000,00 € 

 

17] Η με ΚΑ 20.6021.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 68.000,00 € για «Αποδοχές υπαλλήλων με 

σύμβαση Αορίστου Χρόνου» αυξάνεται κατά 18.000,00€ και διαμορφώνεται στα 86.000,00 € 

 

18] Η με ΚΑ 20.6041.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 76.800,00 € για «Αποδοχές εκτάκτων 

υπαλλήλων» αυξάνεται κατά 35.000,00€ και διαμορφώνεται στα 111.800,00 € 

 

ΑΔΑ: ΩΘΝΘΩΛΔ-ΟΨΚ



19] Η με ΚΑ 20.6054.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 23.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές έκτακτου 

προσωπικού (ΙΚΑ)» αυξάνεται κατά 8.000,00€ και διαμορφώνεται στα 31.000,00 € 

 

20] Η με ΚΑ 30.6051.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 9.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

προσωπικού με σύμβαση Δημ.Δικαίου(ΤΣΜΕΔΕ)» αυξάνεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στα 

10.000,00 € 

 

21] Η με ΚΑ 30.6052.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Εργοδοτικές εισφορές 

υπαλλήλων με σύμβαση Α.Χ.» αυξάνεται κατά 1.000,00€ και διαμορφώνεται στα 11.000,00 € 

 

22] Η με ΚΑ 00.6312.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 10.000,00 € για «Φόρο εισοδήματος 

(Ν.4172/2013)» αυξάνεται κατά 10.000,00€ και διαμορφώνεται στα 20.000,00 € 

 

23] Η με ΚΑ 20.6721 γραμμένη πίστωση ύψους 650.000,00 € για «Εισφορά υπέρ Ε.Δ.Σ.Ν.Α» 

αυξάνεται κατά 30.000,00€ και διαμορφώνεται στα 680.000,00 € 

 

24] Η με ΚΑ 20.6234.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 24.800,00 € για «Εργασίες αποκομιδής - 

μεταφοράς - απόρριψης κηπευτικών & ογκωδών απορριμμάτων» αυξάνεται κατά 10.000,00€ και 

διαμορφώνεται στα 34.800,00 € 

 

25] Η με ΚΑ 00.6451 γραμμένη πίστωση ύψους 11.000,00 € για «Συνδρομές σε εφημερίδες και 

περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» αυξάνεται κατά 600,00€ και διαμορφώνεται στα 11.600,00 € 

 

26] Η με ΚΑ 10.6661.0004 γραμμένη πίστωση ύψους 1.500,00 € για «Προμήθεια & τοποθέτηση 

συστημάτων σκίασης Δημοτικών κτιρίων» αυξάνεται κατά 2.500,00€ και διαμορφώνεται στα 3.000,00 

€ 

 

27] Η με ΚΑ 00.6111 γραμμένη πίστωση ύψους 4.000,00 € για «Αμοιβές νομικών και 

συμβολαιογράφων» αυξάνεται κατά 3.000,00€ και διαμορφώνεται στα 7.000,00 € 

 

28] Η με ΚΑ 00.7424.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 32.000,00 € για «Αποζημίωση σε θιγόμενους από 

ρυμοτομία» αυξάνεται κατά 41.000,00€ και διαμορφώνεται στα 73.000,00 € 

 

29] Η με ΚΑ 10.6495.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 2.000,00 € για «Αποζημιώσεις σε τρίτους από 

αστικές ευθύνες του Δήμου» αυξάνεται κατά 3.000,00€ και διαμορφώνεται στα 5.000,00 € 

 

30] Η με ΚΑ 00.6221 γραμμένη πίστωση ύψους 4.000,00 € για «Ταχυδρομικά Τέλη» αυξάνεται κατά 

2.000,00 € και διαμορφώνεται στα 6.000,00 € 

 

31] Η με ΚΑ 10.7133.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 3.000,00 € για «Προμήθεια επίπλων & σκευών 

2021» αυξάνεται κατά 3.000,00 € και διαμορφώνεται στα 6.000,00 € 

 

32] Η με ΚΑ 35.7336.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 12.000,00 € για «Συντήρηση συντριβανιών» 

αυξάνεται κατά 10.000,00 € και διαμορφώνεται στα 22.000,00 € 

 

 

33] Στον με ΚΑ 10.7134.0005 γράφεται νέα πίστωση ποσού 4.300,00 € για «Ανανέωση αδειών 

λογισμικού (Antivirus)»   

 

34] Στον με ΚΑ 15.7135.0001 γράφεται νέα πίστωση ποσού 5.500,00 € για «Προμήθεια (3) 

αυτομάτων απινιδωτών»   

 

35] Στον με ΚΑ 15.7135.0002. γράφεται νέα πίστωση ποσού 800,00 € για «Προμήθεια 

προπλασμάτων»   

 

36] Στον με ΚΑ 10.6422 γράφεται νέα πίστωση ποσού 2.000,00 € για «Οδοιπορικά έξοδα και 

αποζημίωση μετακινούμενων υπαλλήλων»   

 

37] Στον με ΚΑ 00.6142.0023 γράφεται νέα πίστωση ποσού 24.800,00 € για «Παροχή 

συμβουλευτικών υπηρεσιών για το στρατηγικό ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου»   

 

ΑΔΑ: ΩΘΝΘΩΛΔ-ΟΨΚ



38] Στον με ΚΑ 00.6117.0004 γράφεται νέα πίστωση ποσού 3.000,00 € για «Υπηρεσίες κάλυψης και 

μετάδοσης συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου»   

 

39] Στον με ΚΑ 20.6699.0002 γράφεται νέα πίστωση ποσού 10.000,00 € για «Προμήθεια εργαλείων 

υπηρεσίας  καθαριότητας 2021»   

 

40] Στον με ΚΑ 25.6142.0003 γράφεται νέα πίστωση ποσού 12.000,00 € για «Καθαρισμός φρεατίων 

υδροσυλλογής 2021-2022» 

 

41] Στον με ΚΑ 30.7135.0009 γράφεται νέα πίστωση ποσού 2.500,00 € για «Προμήθεια πάγκων 

(παγκάκια) σε κοινόχρηστους χώρους» 

 

42] Στον με ΚΑ 30.7411.0002 γράφεται νέα πίστωση ποσού 15.000,00 € για «Ολοκλήρωση μελέτης 

ΓΠΣ» 

 

43] Στον με ΚΑ 30.7135.0006 γράφεται νέα πίστωση ποσού 37.200,00 € για «Προμήθεια & 

τοποθέτηση κερκίδων & στεγάστρων στο διαδημοτικό γήπεδο Λυκόβρυσης-Μεταμόρφωσης» 

 

44] Στον με ΚΑ 25.7312.0003 γράφεται νέα πίστωση ποσού 24.000,00 € για «Εργασίες επέκτασης 

αγωγού ομβρίων» 

 

 

Μετά τα ανωτέρω ο Προϋπολογισμός παρουσιάζεται ως παρακάτω:  

 

Σύνολο Εσόδων:   18.984.460,96 € (Εκ των οποίων τακτικά  8.543.108,70 €) 

Σύνολο Εξόδων :   18.917.051,58 € 

Αποθεματικό      :          67.409.38 €  

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις κείμενες διατάξεις, 

 

 

                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 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 145/2021 

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

 

 

Ακριβές απόσπασμα       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

 

 

 

Μαυρίδης  Αναστάσιος  

 Μουρατίδη Μαρία 

Μεντεσίδου Δέσποινα 

Μονεμβασιώτης Σταύρος 

Κοκορόσκος Δημήτριος 

Ασπραδάκη Άννα 

 

        Πεύκη  27/09/2021 

 

  

   

ΑΔΑ: ΩΘΝΘΩΛΔ-ΟΨΚ
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