
    
 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        
ΝΟΜΟΣ ΠΙΕΡΙΑΣ           
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ                                              Αριθ. Αποφ. 66/2015 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                                                    Αριθ. Πρωτ.  888/03-12-2015 
ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ 

                                                                                                              
                                                                               

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό 14/2015 της συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου της 

«ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ  ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΥΔΝΑΣ-ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ»  
ΘΕΜΑ 8ο : Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015   

Σήμερα, στις 09/11/2015 και ώρα 18:00 στην έδρα της «Δημοτικής Κοινωφελούς 
Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού» στον Κολινδρό Πιερίας  συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινωφελούς  Επιχείρησης Δήμου Πύδνας 
Κολινδρού ύστερα από την 810/04-11-2015  πρόσκληση  του Προέδρου  του Διοικητικού 
Συμβουλίου, που επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη του Δ.Σ., σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Απ. 
ΥΠΕΣΔΔΑ 43254/31.07.2007 (ΦΕΚ 1492/17.08.2007 τεύχος Β’). 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα  τα πέντε (5) μέλη:       

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Μπιζάκης Γεώργιος, Πρόεδρος   1.  Παπαϊωάννου  Όθων, Μέλος 
2. Ακριτίδης Ευστάθιος, Αντιπρόεδρος    2. Κουρέα Αργυρή      Μέλος 
3. Καπέρδας Νικόλαος, Μέλος   3. Μπούμπουρα Άννα, Μέλος 

  4.   Ταχτσίδου Γεωργία, Μέλος  4.   Κομπατσιάρη Μαριάννα 
  5.    Ζούντσα Γεωργία, Μέλος  

 
Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος της Δημοτικής Κοινωφελούς 

Επιχείρησης Δήμου  Πύδνας-Κολινδρού για την τήρηση των πρακτικών Κα Βάλη Αριστέα. 
Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε το 8ο  θέμα της  ημερησίας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών τα 
εξής:  
 

Σύμφωνα με τις παρ.1-3 του άρθρου 260 του Δ.Κ.Κ, η  διαχείριση των κοινωφελών επιχειρήσεων γίνεται 
σύμφωνα με ιδιαίτερο προϋπολογισμό  εσόδων και εξόδων και είναι ανεξάρτητη από την υπόλοιπη Δημοτική 
Διαχείριση.  
 
Το οικονομικό έτος της διαχείρισης των επιχειρήσεων συμπίπτει με το ημερολογιακό έτος. 
 
     Προκειμένου να αντιμετωπισθούν οι νέες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί απαιτείται η αναπροσαρμογή 
του προϋπολογισμού έτους 2015 και ενίσχυση σε υφιστάμενους κωδικούς και  η δημιουργία νέων κωδικών. 
 Το αποθεματικό Κ.Α 02.41.02.00.0000 με τη σύνταξη του προϋπολογισμού έτους 2015 ανερχόταν στο 
ποσό των 38.386,65 € . 
 

ΑΔΑ: ΩΣΣΡΩ1Π-ΤΑΔ



o Μετά από την Α΄ τροποποίηση  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 το αποθεματικό  Κ.Α. 
02.10. 41.02.00.0000 διαμορφώθηκε  στα :  24.367,15 € 
 o Μετά από την Β΄ τροποποίηση  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 το αποθεματικό                 
Κ.Α. 02.10. 41.02.00.0000 διαμορφώθηκε  στα : 14.367,15 € 

 o Και μετά την Γ΄ τροποποίηση  του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 το αποθεματικό                
Κ.Α. 02.10. 41.02.00.0000 ποσού 14.367,15 € διαμορφώνεται στα : 14.367,15€ -2 .200,00 € = 12.167,15 € 

 
 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 
 

                                                                                         1. Δημιουργούμε το νέο Κ.Α. εσόδων 06.75.00.01.0000 με τίτλο «Έσοδα από εκμίσθωση κυλικείου 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου  Κολινδρού»  με το  ποσό των  505,00 € λόγω μη πρόβλεψης (ένταξη 
του Δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού στην επιχείρηση το έτος 2015). 

2. Δημιουργούμε το νέο Κ.Α. εσόδων 06.75.20.18.0000  με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις»με το  ποσό των 150,00 € λόγω μη πρόβλεψης (ένταξη του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού στην επιχείρηση το έτος 2015). 

3. Δημιουργούμε το νέο Κ.Α. εσόδων 06.75.20.23.0000 με τίτλο «Έσοδα από Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Κολινδρού» με το  ποσό των  7.000,00 € λόγω μη πρόβλεψης (ένταξης του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού στην επιχείρηση το έτος 2015). 

 Τα ανωτέρω ποσά μεταφέρονται στο αποθεματικό Κ.Α 02.41.02.00.0000  το οποίο  
διαμορφώνεται ως εξής: 12.167,15 + 505,00 € + 150,00 € +7.000,00 € = 19.822,15 €  
 

 
                                                                 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Ενισχύουμε το αποθεματικό από τους παρακάτω κωδικούς με τα αντίστοιχα ποσά: 
 1. Από τον  ΚΑ εξόδων  02.11.07.00.0001 «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας» ποσού 

13.000,00 € μεταφέρεται στον  ΚΑ 02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό»   συνολικό ποσό 13.000,00 
€ λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € . 
 2. Από τον ΚΑ εξόδων 02.14.09.00.0000 «Μουσικά όργανα και εξοπλισμός» ποσού  7.300,00€ 
μεταφέρεται στον Κ.Α 02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 7.000,00 € λόγω  του 
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους. και το ποσό που απομένει είναι  300,00 € . 

 3. Από τον ΚΑ εξόδων 02.14.09.00.0001 «Ιατρικά μηχανήματα» ποσού  1.000,00 € μεταφέρεται 
στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 1.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € . 

 4. Από τον ΚΑ εξόδων 02.14.09.00.0004 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακών συγκροτημάτων» ποσού  5.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 3.500,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 1.500,00 € . 

 5. Από τον ΚΑ εξόδων 02.61.00.12.0000 «Αμοιβές τεχνικών» ποσού  5.000,00 € μεταφέρεται στον 
Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 4.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 1.000,00 € . 

 6. Από τον ΚΑ εξόδων 02.61.00.17.0001 «Αμοιβή παιδιάτρου» ποσού  7.000,00 € μεταφέρεται στον 
Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 7.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € . 

 7. Από τον ΚΑ εξόδων 02.61.00.80.0000 «Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες » ποσού  8.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 5.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 3.000,00 € . 

 

ΑΔΑ: ΩΣΣΡΩ1Π-ΤΑΔ



8. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.06.03.0000 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων » ποσού  4.000,00 € 
μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό1.000,00 € λόγω  του ότι 
δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 3.000,00 € . 

 9. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.11.0100 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-εγκαταστάσεων 
κτιρίων-τεχν. έργων» ποσού 8.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α 02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» 
συνολικό  ποσό 7.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που 
απομένει είναι 1.000,00 €. 

 10. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.11.0103 «Επισκευή και Συντήρηση βρεφονηπιακού σταθμού Π. 
Ελευθεροχωρίου» ποσού  3.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» 
συνολικό  ποσό 3.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό 
που απομένει είναι 0,00 € 

 11. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.11.0104 «Επισκευή και Συντήρηση κτιρίου ΚΔΑΠ Καταχά» 
ποσού  1.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 1.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 
0,00 € 

 12. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.11.0105 «Επισκευή και ανακατασκευή στεγών κτιρίων ΚΔΑΠ 
και Βρεφονηπιακού» ποσού  2.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α 02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» 
συνολικό  ποσό 2.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που 
απομένει είναι 0,00 € 

 13. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.63.0000 «Επισκευή και Συντήρηση μεταφορικών μέσων» ποσού  
3.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 1.000,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 2.000,00 € 

 14. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.63.0001 «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση 
μεταφορικών μέσων» ποσού  5.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 2.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 3.000,00 € 

 15. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.63.0002 «δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ» ποσού  
1.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 500,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 500,00 €. 

 16. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.65.0000 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσού  6.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  
02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 1.500,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 4.500,00 € 

 17. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.67.0000 «Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών» ποσού  
3.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 2.000,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 1.000,00 € 

 18. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.00.08.0000 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 
ΚΔΑΠ,ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» ποσού  13.000,00 € από 
την Β΄ αναμόρφωση, μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 
10.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει 
είναι 3.000,00 € 

 19. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.07.10.0000 «Υλικά μηχανογράφησης » ποσού  4.000,00 € μεταφέρεται 
στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 3.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 1.000,00 € 

 20. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.08.80.0002 «Εκπαιδευτικό υλικό Μουσικής Σχολής» ποσού  5.000,00 
€ μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 5.000,00 € λόγω  του 
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € 
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21. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.08.80.0005 «Προμήθεια αναμνηστικών για ΚΔΑΠ, ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ» ποσού  4.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 4.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € 

 22. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.08.80.0007 «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 
ΚΔΑΠ, ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» ποσού  3.000,00 € μεταφέρεται 
στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 3.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € 

 23. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.15.75.0000 «Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» ποσού  
17.500,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 9.000,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 8.500,00 € 

 24. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.15.75.0001 «Έξοδα κοινωνικών –φιλανθρωπικών δραστηριοτήτων» 
ποσού  5.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 
650,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 
4.350,00 € 

 25. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.98.95.0001 «Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων, πετσετών, σκευών και 
λοιπών προϊόντων για τις ανάγκες του ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» ποσού  5.000,00 € 
μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 3.000,00 € λόγω  του 
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 2.000,00 € 

 26. Από τον ΚΑ εξόδων 02.81.30.00.0002 «Επιστροφή χρημάτων σε ΕΕΤΑΑ από πρόγραμμα ΒΣΒ 
2011» ποσού  114.779,28 € ύστερα από την  Α΄ αναμόρφωση μεταφέρεται στον Κ.Α  
02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 24.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 90.779,28 € 

 
Μετά τα παραπάνω το συνολικό ποσό που μεταφέρεται στον ΚΑ 02.41.02.00.0000 

«Αποθεματικό» είναι 123.150,00 € και το αποθεματικό διαμορφώνεται στα 
( 19.822, 15 € + 123.150,00  € =  142.972,15 € ) . 

 
Από το ενισχυμένο αποθεματικό  Κ.Α 02. 41.02.00.0000 που ανέρχεται σε 142.972,15 € διανέμεται 

συνολικό  ποσό 141.005,00 € και ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α με τα αντίστοιχα ποσά: 
 
1. Ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 64.80.05.0000 «Δικαστικά και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων» ποσού 30.000,00 € με  το ποσό των 5.000,00 € λόγω μη επαρκούς πρόβλεψης 
διαμορφώνοντας τον σε 35.000,00 €, Αρχικά με τη σύνταξη του  προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2015 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 30.000,00€ το οποίο δεν   επαρκεί 
 

2. Δημιουργούμε και ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.14.09.00.0006 «Προμήθεια λοιπού 
εξοπλισμού» με  το ποσό των 7.000,00 € λόγω μη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό έτους 2015 

 
3. Δημιουργούμε και ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.60.04.42.0001 «Αμοιβή πρακτικογράφου» με  

το ποσό των 1.200,00 € λόγω μη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό έτους 2015 
 

4. Ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.63.98.31.0000 «Λοιποί φόροι και τέλη» ποσού 4.200,00 € μετά 
την Γ΄ αναμόρφωση με  το ποσό των 5.00,00 € λόγω μη επαρκούς πρόβλεψης διαμορφώνοντας 
τον σε 4.700,00 € . Αρχικά με τη σύνταξη του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2015προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 2.000,00€ το οποίο δεν   επαρκεί 

 
5. Ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.60.04.41.0000 «Τακτικές Αποδοχές» ποσού 400.000,00 € μετά 

την Α΄ αναμόρφωση, με  το ποσό των 115.000,00 € λόγω μη επαρκούς πρόβλεψης 
διαμορφώνοντας τον σε 515.000,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του  προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2015 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 410.000,00€ το οποίο δεν   επαρκεί  

 
6. Ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.60.05.54.0000 «Εργοδοτικέ Εισφορές Προσωπικού» ποσού 

126.000,00, με  το ποσό των 12305,00 € λόγω μη επαρκούς πρόβλεψης διαμορφώνοντας τον σε 
138.305,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 προβλέφθηκε 
στον  εν λόγω κωδικό ποσό 126 .000,00 € το οποίο δεν   επαρκεί 

ΑΔΑ: ΩΣΣΡΩ1Π-ΤΑΔ



 Μετά από τα παραπάνω το αποθεματικό  Κ.Α.02.41.02.00.0000  διαμορφώθηκε στα : 
 

142.972,15 € - 141.005,00 € = 1.967,15 € 
 Αυτή είναι η Δ’ τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 
 Το Δ.Σ. αφού διάβασε αναλυτικά τις προτεινόμενες τροποποιήσεις στον  Προϋπολογισμό και 
αφού επέφερε ορισμένες αλλαγές, είδε τις σχετικές διατάξεις και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 A. Ψηφίζει τις   τροποποιήσεις   του Προϋπολογισμού του έτους 2015  της «Δημοτικής 

Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Πύδνας Κολινδρού» ως εξής: 
 

 
ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΣΟΔΑ 

                                                                                         1. Δημιουργούμε το νέο Κ.Α. εσόδων 06.75.00.01.0000 με τίτλο «Έσοδα από εκμίσθωση κυλικείου 
Δημοτικού Κολυμβητηρίου  Κολινδρού»  με το  ποσό των  505,00 € λόγω μη πρόβλεψης (ένταξη 
του Δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού στην επιχείρηση το έτος 2015). 

2. Δημιουργούμε το νέο Κ.Α. εσόδων 06.75.20.18.0000  με τίτλο «Λοιπά τακτικά έσοδα που δεν 
εντάσσονται στις ανωτέρω τάξεις» με το  ποσό των 150,00 € λόγω μη πρόβλεψης (ένταξη του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού στην επιχείρηση το έτος 2015). 

3. Δημιουργούμε το νέο Κ.Α. εσόδων 06.75.20.23.0000 με τίτλο «Έσοδα από Δημοτικό 
Κολυμβητήριο Κολινδρού» με το  ποσό των  7.000,00 € λόγω μη πρόβλεψης (ένταξης του 
Δημοτικού κολυμβητηρίου Κολινδρού στην επιχείρηση το έτος 2015). 

 Τα ανωτέρω ποσά μεταφέρονται στο αποθεματικό Κ.Α 02.41.02.00.0000  το οποίο  
διαμορφώνεται ως εξής: 12.167,15 + 505,00 € + 150,00 € +7.000,00 € = 19.822,15 €  
 

 
                                                                 ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΑ ΕΞΟΔΑ 
 
Ενισχύουμε το αποθεματικό από τους παρακάτω κωδικούς με τα αντίστοιχα ποσά: 
 1. Από τον  ΚΑ εξόδων  02.11.07.00.0001 «Εγκατάσταση συστημάτων πυροπροστασίας» ποσού 

13.000,00 € μεταφέρεται στον  ΚΑ 02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό»   συνολικό ποσό 13.000,00 
€ λόγω του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € . 

 2. Από τον ΚΑ εξόδων 02.14.09.00.0000 «Μουσικά όργανα και εξοπλισμός» ποσού  7.300,00€ 
μεταφέρεται στον Κ.Α 02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 7.000,00 € λόγω  του 
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους. και το ποσό που απομένει είναι  300,00 € . 

 3. Από τον ΚΑ εξόδων 02.14.09.00.0001 «Ιατρικά μηχανήματα» ποσού  1.000,00 € μεταφέρεται 
στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 1.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € . 

 4. Από τον ΚΑ εξόδων 02.14.09.00.0004 «Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και 
περιφερειακών συγκροτημάτων» ποσού  5.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 3.500,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 1.500,00 € . 

 5. Από τον ΚΑ εξόδων 02.61.00.12.0000 «Αμοιβές τεχνικών» ποσού  5.000,00 € μεταφέρεται στον 
Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 4.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 1.000,00 € . 

 

ΑΔΑ: ΩΣΣΡΩ1Π-ΤΑΔ



6. Από τον ΚΑ εξόδων 02.61.00.17.0001 «Αμοιβή παιδιάτρου» ποσού  7.000,00 € μεταφέρεται 
στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 7.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € . 

 7. Από τον ΚΑ εξόδων 02.61.00.80.0000 «Αμοιβές λοιπών ελευθέρων επαγγελματιών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες » ποσού  8.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 5.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 3.000,00 € . 

 8. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.06.03.0000 «Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων » ποσού  4.000,00 € 
μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό1.000,00 € λόγω  του 
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 3.000,00 € . 

 9. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.11.0100 «Συντήρηση και επισκευή κτιρίων-εγκαταστάσεων 
κτιρίων-τεχν. έργων» ποσού 8.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α 02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 7.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 1.000,00 €. 

 10. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.11.0103 «Επισκευή και Συντήρηση βρεφονηπιακού σταθμού Π. 
Ελευθεροχωρίου» ποσού  3.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» 
συνολικό  ποσό 3.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό 
που απομένει είναι 0,00 € 

 11. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.11.0104 «Επισκευή και Συντήρηση κτιρίου ΚΔΑΠ Καταχά» 
ποσού  1.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 1.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 
0,00 € 

 12. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.11.0105 «Επισκευή και ανακατασκευή στεγών κτιρίων ΚΔΑΠ 
και Βρεφονηπιακού» ποσού  2.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α 02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 2.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € 

 13. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.63.0000 «Επισκευή και Συντήρηση μεταφορικών μέσων» ποσού  
3.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 1.000,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 2.000,00 € 

 14. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.63.0001 «Προμήθεια ανταλλακτικών για την συντήρηση 
μεταφορικών μέσων» ποσού  5.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 2.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  
έτους   και το ποσό που απομένει είναι 3.000,00 € 

 15. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.63.0002 «δαπάνες τεχνικού ελέγχου οχημάτων ΚΤΕΟ» ποσού  
1.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 500,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 500,00 
€. 

 16. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.65.0000 «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού» ποσού  6.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  
02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 1.500,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 4.500,00 € 

 17. Από τον ΚΑ εξόδων 02.62.07.67.0000 «Συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών» ποσού  
3.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 2.000,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 1.000,00 € 

 18. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.00.08.0000 «Μεταφορές μαθητών και φοιτητών 
ΚΔΑΠ,ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΚΑΙ ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΧΟΛΗ» ποσού  13.000,00 € από 
την Β΄ αναμόρφωση, μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 
10.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει 
είναι 3.000,00 € 
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 19. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.07.10.0000 «Υλικά μηχανογράφησης » ποσού  4.000,00 € 
μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 3.000,00 € λόγω  του 
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 1.000,00 € 

 20. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.08.80.0002 «Εκπαιδευτικό υλικό Μουσικής Σχολής» ποσού  
5.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 5.000,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € 

 21. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.08.80.0005 «Προμήθεια αναμνηστικών για ΚΔΑΠ, ΒΡΕΦΙΚΟ ΚΑΙ 
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ» ποσού  4.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 
«Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 4.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   
και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € 

 22. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.08.80.0007 «Προμήθεια φωτογραφικού και φωτοτυπικού υλικού 
ΚΔΑΠ, ΒΡΕΦΙΚΟΣ ΚΑΙ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ» ποσού  3.000,00 € μεταφέρεται 
στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 3.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 0,00 € 

 23. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.15.75.0000 «Έξοδα εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων» ποσού  
17.500,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 9.000,00 € 
λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 8.500,00 € 

 24. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.15.75.0001 «Έξοδα κοινωνικών –φιλανθρωπικών 
δραστηριοτήτων» ποσού  5.000,00 € μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» 
συνολικό  ποσό 650,00 € λόγω  του ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που 
απομένει είναι 4.350,00 € 

 25. Από τον ΚΑ εξόδων 02.64.98.95.0001 «Προμήθεια κλινοσκεπασμάτων, πετσετών, σκευών και 
λοιπών προϊόντων για τις ανάγκες του ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ» ποσού  5.000,00 € 
μεταφέρεται στον Κ.Α  02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 3.000,00 € λόγω  του 
ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 2.000,00 € 

 26. Από τον ΚΑ εξόδων 02.81.30.00.0002 «Επιστροφή χρημάτων σε ΕΕΤΑΑ από πρόγραμμα ΒΣΒ 
2011» ποσού  114.779,28 € ύστερα από την  Α΄ αναμόρφωση μεταφέρεται στον Κ.Α  
02.41.02.00.0000 «Αποθεματικό» συνολικό  ποσό 24.000,00 € λόγω  του ότι δεν θα 
χρησιμοποιηθεί  εντός του  έτους   και το ποσό που απομένει είναι 90.779,28 € 

 
Μετά τα παραπάνω το συνολικό ποσό που μεταφέρεται στον ΚΑ 02.41.02.00.0000 

«Αποθεματικό» είναι 123.150,00 € και το αποθεματικό διαμορφώνεται στα 
( 19.822, 15 € + 123.150,00  € =  142.972,15 € ) . 

 
Από το ενισχυμένο αποθεματικό  Κ.Α 02. 41.02.00.0000 που ανέρχεται σε 142.972,15 € διανέμεται 

συνολικό  ποσό 141.005,00 € και ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α με τα αντίστοιχα ποσά: 
 
 
1. Ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 64.80.05.0000 «Δικαστικά και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών 

αποφάσεων» ποσού 30.000,00 € με  το ποσό των 5.000,00 € λόγω μη επαρκούς πρόβλεψης 
διαμορφώνοντας τον σε 35.000,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του  προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2015 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 30.000,00€ το οποίο δεν   επαρκεί 

 
2. Δημιουργούμε και ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.14.09.00.0006 «Προμήθεια λοιπού 

εξοπλισμού» με  το ποσό των 7.000,00 € λόγω μη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό έτους 2015 
 
3. Δημιουργούμε και ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.60.04.42.0001 «Αμοιβή πρακτικογράφου» με  

το ποσό των 1.200,00 € λόγω μη πρόβλεψης στον προϋπολογισμό έτους 2015 
 
4. Ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.63.98.31.0000 «Λοιποί φόροι και τέλη» ποσού 4.200,00 € μετά 

την Γ΄ αναμόρφωση με  το ποσό των 5.00,00 € λόγω μη επαρκούς πρόβλεψης διαμορφώνοντας 
τον σε 4.700,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2015προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 2.000,00€ το οποίο δεν   επαρκεί 

ΑΔΑ: ΩΣΣΡΩ1Π-ΤΑΔ



 
5. Ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.60.04.41.0000 «Τακτικές Αποδοχές» ποσού 400.000,00 € μετά 

την Α΄ αναμόρφωση, με  το ποσό των 115.000,00 € λόγω μη επαρκούς πρόβλεψης 
διαμορφώνοντας τον σε 515.000,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του  προϋπολογισμού οικονομικού 
έτους 2015 προβλέφθηκε στον  εν λόγω κωδικό ποσό 410.000,00€ το οποίο δεν   επαρκεί  

 
6. Ενισχύουμε τον Κ.Α. εξόδων 02.60.05.54.0000 «Εργοδοτικέ Εισφορές Προσωπικού» ποσού 

126.000,00, με  το ποσό των 12305,00 € λόγω μη επαρκούς πρόβλεψης διαμορφώνοντας τον σε 
138.305,00 €. Αρχικά με τη σύνταξη του  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 προβλέφθηκε 
στον  εν λόγω κωδικό ποσό 126 .000,00 € το οποίο δεν   επαρκεί 

 
Μετά από τα παραπάνω το αποθεματικό  Κ.Α.02.41.02.00.0000  διαμορφώθηκε στα : 
                          

142.972,15 € - 141.005,00 € = 1.967,15 € 
 
Αυτή είναι η Δ’ τροποποίηση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2015 
 Η  Α’ τροποποίηση έγινε με την υπ’ αριθ. 21/2015 απόφαση του Δ.Σ. 
Η  Β’ τροποποίηση έγινε με την υπ’ αριθ. 41/2014 απόφαση του Δ.Σ 
Η  Γ’ τροποποίηση έγινε με την υπ’ αριθ. 54/2014 απόφαση του Δ.Σ 
 Β.    Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις στους αντίστοιχους κωδικούς: 

 1. Ψηφίζει πίστωση ποσού 7.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.14.09.00.0006 με τίτλο 
«Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού»  
 2.  Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.200,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.60.04.42.0001 με τίτλο  «Αμοιβή 
πρακτικογράφου».  

3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 126.004,18 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.60.04.41.0000 με τίτλο  
«Τακτικές αποδοχές» και πίστωση ποσού 40.180,50€  σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.60.05.54.0000 
με τίτλο «Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού». 

 
4. Ψηφίζει πίστωση ποσού 1.059,91 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.63.98.31.0000 με τίτλο «Λοιποί 

φόροι και τέλη»  
 5. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 02.64.80.05.0000 με τίτλο  

«Δικαστικά και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»  
 Γ.   Εξουσιοδοτεί τον κο  Πρόεδρο για την προώθηση της απόφασης  στο Δημοτικό Συμβούλιο 

για την απαιτούμενη έγκρισή της από αυτό.   
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό  66/2015 
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

              
          Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                   ΤΑ   ΜΕΛΗ  
                                                                                                                
                                                                                                       Ακριτίδης Ευστάθιος Αντιπρόεδρος 
     ΜΠΙΖΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ                                                     Καπέρδας Νικόλαος                                                         
                                                                                                       Ζούντσα Γεωργία                   
                                                                                                       Ταχτσίδου Γεωργία                                                                      

ΑΔΑ: ΩΣΣΡΩ1Π-ΤΑΔ
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