
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ-ΠΕΥΚΗΣ 

Ο Ι Κ Ο Ν Ο Μ Ι Κ Η  Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Η  

 

                        

 

                             Αρ. Απόφασης: 185/2021 

      Απόσπασμα από το  

       πρακτικό της με αριθμό 32/2021 

                                              συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 

                                                      Δήμου Λυκόβρυσης – Πεύκης 

 

 

1o θέμα 

 

 

4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Οικονομικού έτους 2021. 

 

 

 

 

Στην Πεύκη σήμερα στις  6 Δεκεμβρίου  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 70251/02-12-2021 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. Τσελέντας Αντώνιος 

4. Μουρατίδη Μαρία 

5. Ασπραδάκη Άννα 

6. Μπόλλας Παναγιώτης (αναπλ. μέλος) 

 

 

              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μεντεσίδου Δέσποινα (αναπληρώθηκε) 

2. Θεοδωρακόπουλος Ιωάννης 

3. Μπελεχρής Κων/νος 

4. Κυδωνάκης Μιχαήλ      

      

  Αν και νόμιμα είχαν κληθεί 

      

Στο 1ο θέμα ψήφισαν  6  μέλη. 

Πάνω στο  1ο θέμα ο πρόεδρος  έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της υπηρεσίας 

όπως παρακάτω: 

Θέτουμε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμό 64/2021 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου με 

την οποία εγκρίθηκε η 3η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου μας οικ. έτους 2021 καθώς και την 

με αριθμό 132423/25.10.2021  απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, Γενική Διεύθυνση 

Εσωτερικής Λειτουργίας , με την οποία επικυρώθηκε. 

 

Βάσει των παραπάνω ο  προϋπολογισμός  οικ. έτους 2021 διαμορφώθηκε ως παρακάτω: 

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

Σύνολο Εξόδων :   18.917.051,58 €  και Αποθεματικό  :  67.409.38 € 

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

Και συγκεκριμένα:  

 

 

A] Ως προς τα έσοδα:  

 

1] Η με ΚΑ 0611 γραμμένη πίστωση ύψους 2.954.247,24 € για «ΚΑΠ για κάλυψη γενικών αναγκών 

(άρθρο 25Ν 1828/89)» αυξάνεται κατά 474.384,43 € και διαμορφώνεται στα 3.428.631,67 € 

σύμφωνα με τις αριθ.75029/13.10.2021 & 85880/22.11.2021 σχετικές αποφάσεις του ΥΠ.ΕΣ. 

 

2] Η με ΚΑ 4311 γραμμένη πίστωση ύψους 214.400,00 € για «ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών 

αναγκών των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης (άρθρο 55 ν.1946/1991)» αυξάνεται κατά 
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13.512,50 € και διαμορφώνεται στα 227.912,50 € σύμφωνα με την αριθ.85940/22.11.2021 σχετική 

απόφαση του ΥΠ.ΕΣ. Ισόποση πίστωση εγγράφεται και στον αντίστοιχο ΚΑ Εξόδων. 

 

3] Η με ΚΑ 1312.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 76.350,00 € για «Επιχορήγηση από ΥΠΕΣΔΔΑ για 

επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων αρθρ.13 Ν.2880/01» αυξάνεται κατά 1.950,00 € και 

διαμορφώνεται στα 78.300,00 €. Ισόποση πίστωση εγγράφεται και στον αντίστοιχο ΚΑ Εξόδων. 

 

 

Β] Μειώσεις ως προς τα έξοδα:  

 

1] Η με ΚΑ 30.7332.0002 γραμμένη πίστωση ύψους 25.000,00 € για «Συντήρηση και Επισκευή 

οργάνων παιδικών χαρών 2021» μειώνεται κατά 25.000,00 € και διαμορφώνεται στα 0,00 € διότι η 

πίστωση δεν θα χρησιμοποιηθεί 

 

2] Η με ΚΑ 20.6671.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 160.500,00 € για «Προμήθεια ανταλλακτικών για 

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

40.000,00 € και διαμορφώνεται στα 120.500,00 € διότι το υπόλοιπο της πίστωσης κρίνεται επαρκές 

 

Μετά τα ανωτέρω, αυξανομένου του αποθεματικού κατά 554.846,93 €, μεταφέρονται τα κατωτέρω ποσά 

για την επαύξηση ανεπαρκών υφιστάμενων πιστώσεων ή την δημιουργία νέων. 

 

 

Γ] Αυξήσεις ως προς τα έξοδα:  

 

1] Η με ΚΑ 00.6711 γραμμένη πίστωση ύψους 218.600,00 € για «Απόδοση σε σχολικές επιτροπές για 

λειτουργικές δαπάνες» αυξάνεται κατά 13.512,50 € και διαμορφώνεται στα 232.112,50 €. Ισόποση 

πίστωση εγγράφεται και στον αντίστοιχο ΚΑ Εσόδων 

 

2] Η με ΚΑ 00.6715.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 76.350,00 € για «Απόδοση επιχορήγησης στις 

Σχολικές Επιτροπές για επισκευή & συντήρηση σχολικών κτιρίων (αρθρ.13 Ν.2880/01)» αυξάνεται 

κατά 1.950,00 € και διαμορφώνεται στα 78.300,00 €. Ισόποση πίστωση εγγράφεται και στον 

αντίστοιχο ΚΑ Εσόδων. 

 

3] Η με ΚΑ 00.6312.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 30.000,00 € για «Φόρος εισοδήματος 

(Ν.4172/2013)» αυξάνεται κατά 4.710,00 € και διαμορφώνεται στα 34.710,00 €. 

 

4] Η με ΚΑ 30.7324.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 396.949,54 € για «Συντήρηση & επισκευή 

οδοστρωμάτων, πεζοδρομίων και κοινόχρηστων χώρων του Δήμου (συν/νο 2019)» αυξάνεται κατά 

47.081,09 € και διαμορφώνεται στα 444.030,63 €. 

 

5] Η με ΚΑ 15.6232.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 3.000,00 € για «Μίσθωμα στέγασης αίθουσας 

εκδηλώσεων του δήμου» αυξάνεται κατά 600,00 € και διαμορφώνεται στα 3.600,00 €. 

 

6] Η με ΚΑ 00.6463 γραμμένη πίστωση ύψους 4.000,00 € για «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» 

αυξάνεται κατά 1.000,00 € και διαμορφώνεται στα 5.000,00 €. 

 

7] Η με ΚΑ 30.6142.0012 γραμμένη πίστωση ύψους 24.467,98 € για «Υπηρεσίες για τη διερεύνηση 

δυνατοτήτων και οικονομική ανάλυση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω εγκατάστασης Φ/Β 

συστημάτων με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού.» αυξάνεται κατά 200,00 € και διαμορφώνεται 

στα 24.667,98 €. 

 

8] Η με ΚΑ 00.6222 γραμμένη πίστωση ύψους 50.000,00 € για «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και 

τηλετυπία τέλη εσωτερικού» αυξάνεται κατά 15.000,00 € και διαμορφώνεται στα 65.000,00 €. 

 

9] Η με ΚΑ 30.6142.0004 γραμμένη πίστωση ύψους 24.000,00 € για «Υπηρεσίες εξειδικευμένου 

προσωπικού για την συντήρηση  των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν.Πεύκης 2021-2022» αυξάνεται κατά 

11.000,00 € και διαμορφώνεται στα 35.000,00 €. 

 

10] Η με ΚΑ 30.6142.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 18.000,00 € για «Υπηρεσίες εξειδικευμένου 

προσωπικού για την συντήρηση  των παιδικών χαρών στη Δημ.Εν. Λυκόβρυσης 2021-2022» αυξάνεται 

κατά 7.000,00 € και διαμορφώνεται στα 25.000,00 €. 
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11] Η με ΚΑ 30.6261.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 20.000,00 € για «Εργασίες διαμόρφωσης-

επέκτασης γραφείων Δημαρχείου Πεύκης» αυξάνεται κατά 17.200,00 € και διαμορφώνεται στα 

37.200,00 €. 

12] Η με ΚΑ 30.7135.0010 γραμμένη πίστωση ύψους 23.984,08 € για «Προμήθεια δαπέδων ασφαλείας 

εξωτερικών χώρων» αυξάνεται κατά 13.215,92 € και διαμορφώνεται στα 37.200,00 €. 

 

13] Η με ΚΑ 00.6433.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 1.538,00 € για «Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά 

δώρα, έξοδα φιλοξενίας αντιπροσωπειών» αυξάνεται κατά 3.000,00 € και διαμορφώνεται στα 

4.538,00 €. 

 

14] Η με ΚΑ 20.6263.0010 γραμμένη πίστωση ύψους 70.000,00 € για «Συντήρηση & επισκευή 

αυτοκινήτων καθαριότητας μεγάλων οχημάτων (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 10.000,00 € 

και διαμορφώνεται στα 80.000,00 €. 

 

15] Η με ΚΑ 20.6263.0006 γραμμένη πίστωση ύψους 30.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή 

αυτοκινήτων καθαριότητας μικρών οχημάτων (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 5.000,00 € και 

διαμορφώνεται στα 35.000,00 €. 

 

16] Η με ΚΑ 20.6265.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 13.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή 

μηχανημάτων έργου (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 5.000,00 € και διαμορφώνεται στα 

18.000,00 €. 

 

17] Η με ΚΑ 20.6671.0006 γραμμένη πίστωση ύψους 23.000,00 € για «Προμήθεια ανταλλακτικών 

μηχανημάτων έργου (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 5.000,00 € και διαμορφώνεται στα 

28.000,00 €. 

 

18] Η με ΚΑ 15.6263.0003 γραμμένη πίστωση ύψους 7.000,00 € για «Συντήρηση & επισκευή 

λεωφορείων (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 5.000,00 € και διαμορφώνεται στα 12.000,00 €. 

 

19] Η με ΚΑ 15.6671.0001 γραμμένη πίστωση ύψους 18.000,00 € για «Προμήθεια ανταλλακτικών 

λεωφορείων (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 5.000,00 € και διαμορφώνεται στα 23.000,00 €. 

 

20] Η με ΚΑ 10.6263.0005 γραμμένη πίστωση ύψους 7.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή  

επιβατηγών αυτοκινήτων (Πολυετής Σύμβαση)» αυξάνεται κατά 5.000,00 € και διαμορφώνεται στα 

12.000,00 €. 

 

21] Στον με ΚΑ 00.6821.0003 γράφεται νέα πίστωση ποσού 600,00 € για «Προσαυξήσεις από φόρο 

εισοδήματος παρελθόντων ετών»   

 

22] Στον με ΚΑ 00.6142.0024 γράφεται νέα πίστωση ποσού 37.200,00 € για «Στρατηγικό σχέδιο 

προετοιμασίας του Δήμου στις αναπτυξιακές κατευθύνσεις και χρηματοδοτήσεις του νέου πολυετούς 

πλαισίου  χρηματοδότησης της Ε.Ε. για την περίοδο 2021-2027»   

 

23] Στον με ΚΑ 00.6117.0015 γράφεται νέα πίστωση ποσού 37.200,00 € για «Παροχή υπηρεσιών 

Τεχνικού Συμβούλου για την ωρίμανση πρότασης του Δήμου στο Χρηματοδοτικό πρόγραμμα του 

Πράσινου Ταμείου: Δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου 2021-2022»   

 

24] Στον με ΚΑ 30.7326.0004 γράφεται νέα πίστωση ποσού 5.000,00 € για «Συντήρηση και επισκευή 

υπαίθριων οργάνων άθλησης»   

 

Μετά τα ανωτέρω ο Προϋπολογισμός παρουσιάζεται ως παρακάτω:  

 

Σύνολο Εσόδων:   19.474.307,89 € (Εκ των οποίων τακτικά 9.017.493,13 €) 

Σύνολο Εξόδων:    19.107.521,09 € 

Αποθεματικό      :        366.786,80 €  
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Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη της τα παραπάνω  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την 4η 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 185/2021 

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

 

 

Ακριβές απόσπασμα       ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

     Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. 

 

 

 

 

Μαυρίδης  Αναστάσιος  

 Μονεμβασιώτης Σταύρος 

Τσελέντας Αντώνιος 

Μουρατίδη Μαρία 

Ασπραδάκη Άννα 

Μπόλλας Παναγιώτης 

 

 

        Πεύκη  06/12/2021 
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