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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 10/5-4-2016 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ.  65/2016 
Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2016 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 5 Απριλίου 
2016 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 µ.µ.  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 6550/1-4-
2016 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού κ. Μιχάλαρου Γεωργίου 
που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται 
από τα σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 
67 και 69 του Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆.Σ/λων ευρέθησαν παρόντες 28 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μιχάλαρος Γεώργιος - 
Πρόεδρος 

 
Βογιατζή Εµµανουέλα 

 
Σταµούλης Ιωάννης 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Ζάλης Αθανάσιος 

Μαυροειδή Βασιλική ∆ρυµούσης Κων/νος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Κόττας Βασίλειος 

∆ήµας Ιωάννης Παπαπανούσης Νικόλαος Γρίβα Παναγιώτα 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης  

Λέλης Μελέτιος Πιλίλης Σωτήριος  
Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων.  

Παπανίκος ∆ηµήτριος Βαρελάς Κλεάνθης  

Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος  

Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος  

Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης  

Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  ∆ηµ.Λιώτας-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης ∆ηµ.Κοινότητας Ν.Περάµου 

   

 Ο κ. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Ι. 

Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Σ/λίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στο µέσον της υπ’ αριθ. 65/2016 αποφάσεως προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι Παπαλευθέρης Ελευθέριος, Σταµούλης Ιωάννης και               
Ζάλης Αθανάσιος. 
………………………………………………………………………………………….. 

Αρχοµένης της συνεδριάσεως ο κ. Πρόεδρος εισηγείται το 1ο  θέµα της 
ηµερησίας ∆/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειµένου και θέτει υπ’ όψη των µελών 
του  ∆ηµ. Σ/λιου την  υπ’ αριθ. 315/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του  
∆ήµου µας «περί αναµόρφωσης πρ/σµού οικ.έτους 2016» µε την οποία αποφάσισε 
και: 
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   Α)  Ενέκρινε την αναµόρφωση πρ/σµού οικ.έτους 2016, ως κάτωθι: 
1.Α    ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 

Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2016  για 

την ομάδα εσόδων Ι (ίδια έσοδα), δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 

πραγματοποίησε συνολικά ο Δήμος μας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για τα έτη 2014 ή 2015.  

Το σύνολο της ομάδας ιδίων εσόδων που έχει εγγραφεί στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό του 

Δήμου μας ανέρχεται στο ύψος των 6.536.752,00 €, ενώ οι εισπράξεις των κωδικών αυτών για τα 

έτη 2014 και 2015 φθάνουν τα 4.919.750,00 και 5.257.929,00 € αντίστοιχα. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, θα πρέπει να μειώσουμε τα έσοδα της ομάδας Ι (ίδια έσοδα) κατά 

1.278.823,00 € προκειμένου να μην υπερβαίνουμε τα αντίστοιχα εισπραχθέντα έσοδα του έτους 

2015. 

1.Α.1   ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Περικόπτονται τα παρακάτω έσοδα της ομάδας Ι (ίδια έσοδα), με σκοπό την ορθή αποτύπωση 

αυτών, στο ύψος που διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 και της 

παρ. 1 του αρ. 6 της υπ' αριθμό 26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') καθώς και τα εισπραχθέντα των 

λογαριασμών εσόδων. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0111.0001 Μισθώματα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 ΚΔΚ) 16.000,00 

0111.0002 Μισθώματα σφαγείων 24.000,00 

0211.0001 Τόκοι χρηματικών καταθέσεων σε τράπεζες 6.000,00 

0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 400.000,00 

0411.0001 Δικαίωμα σύστασης οικογενειακού τάφου 11.000,00 

0412.0001 Δικαίωμα ενταφιασμού (τέλος ταφής) 30.000,00 

0413.0001 Δικαίωμα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 80.000,00 

0414.0001 Τέλος ανακομιδής 3.000,00 

0417.0002 Μισθώματα τάφων εικοσαπενταετούς διάρκειας  10.000,00 

0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 200.000,00 

0451.0001 Τέλος διαμονής παρεπιδημούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, άρθρο 27 

παρ.10 Ν 2130/93) 

3.000,00 

0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 

εστιατορίων και συναφών καταστημάτων (άρθρο 20Ν 2539/97) 

30.000,00 

0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 15.000,00 

0461.0002 Τέλος θέσεων περιπτέρων 30% από ΑμεΑ, πολύτεκνους (αρ. 285 Ν. 

3463/2006) (αρ. 76 Ν. 4257/14) 

2.000,00 

0461.0003 Τέλος κοινόχρηστου χώρου καταλαμβανόμενου από κατασκευή  

περιπτέρων (αρ. 76 Ν. 4257/14) 

2.000,00 

0462.0001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5.000,00 

0465.0001 Ειδικό τέλος λατομικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, άρθρο 27 Ν 

2130/93) 

8.000,00 

0468.0001 Tέλος αδειών οικοδομών (άρθρο 23 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 2.000,00 

0511.0001 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 50.000,00 

0521.0003 Εισφορά σε χρήμα Μεγάρων 7.000,00 

0521.0008 Εισφορά σε χρήμα στο Ακρογιάλι (άρθρο 9 Ν.1337/83) 6.000,00 

0522.0003 Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα Μεγάρων (άρθρο 87 Ν. 1337/83) 18.000,00 

0522.0005 Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα στο Ακρογιάλι (άρθρο 8 

Ν.1337/83) 

3.000,00 

0523.0001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσματος (άρθρο 34 Ν 1337/83) 5.000,00 

0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας 

επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος (αρθρο 80 ΚΔΚ) 

5.000,00 

0713.0002 Παράβολα για έκδοση αδείας μουσικών οργάνων 5.000,00 

0718.0002 Έσοδα από την τέλεση πολιτικών γάμων 5.000,00 

1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής χρεών (άρθρο 6 ΝΔ 356/74, 

ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 

13.812,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1512.0001 Πρόστιμα του ΚΟΚ, του ΝΔ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 31 Ν 

2130/93) 

30.000,00 

1519.0001 Λοιπά πρόστιμα και χρηματικές ποινές επιβαλλόμενες βάσει ειδικών 

διατάξεων 

50.000,00 

1699.0001 Διάφορα έκτακτα έσοδα 30.000,00 

2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 33.000,00 

2118.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

(καταστήματα) 

15.000,00 

2119.0001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 81.000,00 

2119.0002 Δικαίωμα χρήσης λαϊκής αγοράς 5.000,00 

2119.0004 Φόρος 5% αδρανών υλικών λατομείων 10.000,00 

2119.0006 Εκχώρηση από το δημόσιο χρήσης αιγιαλού & παραλίας (ΠΟΕ) 5.000,00 

2211.0001 Πρόστιμα  ΚΟΚ 100.000,00 

2211.0002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω τάξεις 20.000,00 

2212.0001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 50.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 1.393.812,00 

 

1.Α.2   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι 

Εισάγονται τα παρακάτω έσοδα της ομάδας Ι (ίδια έσοδα), με σκοπό την ορθή αποτύπωση 

αυτών, στο ύψος που διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 και της 

παρ. 1 του αρ. 6 της υπ' αριθμό 26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') καθώς και τα εισπραχθέντα των 

λογαριασμών εσόδων. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0212.0003 Τόκοι εκπρόθεσμης καταβολής εσόδων(παρ.6 αρ.7 Ν.4224/13) 

Αποτύπωση ιδίων εσόδων, στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν την 

31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 της υπ' αριθμό 

26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') καθώς και με τα εισπραχθέντα. 

3.000,00  

0521.0009 Εισφορά σε χρήμα στο Νεράκι και Λουτρόπυργος (αρ.9 Ν.1337/83) 

Ομοίως. 

500,00  

0522.0006 Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα στο Νεράκι και Λουτρόπυργο 

(αρ.8 Ν.1337/83) 

Ομοίως 

100,00  

1411.0001 Προϊόν δωρεών 

Αποτύπωση ιδίων εσόδων, στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν την 

31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 της υπ' αριθμό 

26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') καθώς και με τις υπ' αριθμό 

45/2015, ,199/2015, 230/2015, 105/2016 και 122/2016 αποφάσεις 

της οικονομικής επιτροπής (ΑΔΑ : 79ΞΘΩΚΠ-ΤΞΥ, ΩΚΖΤΩΚΠ-82Υ, 

7Β2ΜΩΚΠ-6Φ8, ΩΛΕ0ΩΚΠ-ΩΣΧ & Ω1ΝΙΩΚΠ-Β8Λ αντίστοιχα). 

58.400,00  

2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 

Αποτύπωση ιδίων εσόδων, στο ύψος που αυτά διαμορφώθηκαν την 

31/12/2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 3 της υπ' αριθμό 

26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') καθώς και με τα εισπραχθέντα. 

5.000,00  

2119.0014 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 

Ομοίως ως άνω. 

44.576,00  

2212.0002 Έσοδα από επιχορήγηση για μισθώματα ΚΕΠ 

Ομοίως ως άνω. 

3.414,00  

  ΣΥΝΟΛΟ 114.990,00  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν από το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό των ιδίων εσόδων 

(6.536.752,00)  αφαιρέσουμε τις περικοπές (1.393.812,00) και προσθέσουμε τις εισαγωγές 

(114.990,00) αυτά διαμορφώνονται στο ύψος των 5.257.930,00, και είναι περίπου ίσα με τα 

εισπραχθέντα ίδια έσοδα του έτους 2015 (5.257.929,26 €). 
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1.Β   ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 

Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, 

σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί στον 

ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 

οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων ποσών στον Π/Υ 

του 2016 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις εισπράξεις που 

πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2014 (386.815,00) και 2015 (602.706,00). Στην 

περίπτωση, που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου 

ποσού, είναι υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του 

προϋπολογισθέντος ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 

1.Β.1   ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ 

Περικόπτονται τα παρακάτω έσοδα της ομάδας ΙΙ, με σκοπό την ορθή αποτύπωση εισπρακτέων 

υπολοίπων όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2015 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

3216.0001 Δυνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 6.230,00 

3217.0001 Εισφορά σε χρήμα Κινέττας 7.208,74 

3217.0002 Εισφορά γης σε χρήμα ΚΙΝΕΤΤΑΣ 5.523,00 

3217.0005 Εισφορά σε χρήμα Κουμίνδρι 804,28 

3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευματιών 

(καταστημάτων) 696,81 

3219.0002 Δικαίωμα χρήσης λαϊκής αγοράς 17.085,33 

3219.0004 Φόρος 5% αδρανών υλικών λατομείων 103.795,24 

3219.0006 Τέλος χρήσεως αιγιαλού & παραλιών 2.220,14 

3221.0001 Διάφορα έκτακτα γενικά έσοδα 1.296.425,74 

3221.0002 Πρόστιμο αυθαιρέτων κατασκευών 29.877,20 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.469.866,48 

1.Β.2   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ 

Εισάγονται τα παρακάτω έσοδα της ομάδας ΙΙ, με σκοπό την ορθή αποτύπωση 

εισπρακτέων υπολοίπων όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2015. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

3211.0001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 45.531,67  

3212.0001 Τέλη και δικαιώματα ύδρευσης 6.390,13  

3214.0001 Δικαιώματα σύνδεσης με το αποχετευτικό δίκτυο Νέας Περάμου 312.499,05  

3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 7.005,10  

3217.0003 Εισφορά σε χρήμα Μεγάρων 218.373,46  

3217.0004 Εισφορά γης σε χρήμα Μεγάρων 86.910,04  

3219.0001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 73.013,03  

3219.0003 Δικαιώματα χρήσης Σφαγείων 1.142,65  

3219.0008 Τακτικά έσοδα από μισθώματα 13.000,32  

3219.0015 Μισθώματα περιπτέρων (αρ. 76 Μ. 4257/2014) 24.583,16  

3219.0017 Τέλος κοινόχρηστου χώρου καταλαμβανόμενου από κατασκευή  

περιπτέρων (αρ. 76 Ν. 4257/14) 

929,80  

3221.0003 Παραβάσεις ΚΟΚ 1.407.533,26  

3221.0005 ΦΠΑ (ΠΟΕ) 79.460,36  

  ΣΥΝΟΛΟ 2.276.372,03  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο αρχικά προϋπολογισθέν ποσό εσόδων της ομάδας ΙΙ 

(9.299.427,67) προσθέτουμε το ποσό των εισαγωγών (2.276.372,03) και αφαιρούμε το ποσό των 

περικοπών (1.469.866,48) κι έτσι αυτά διαμορφώνονται στο ύψος των 10.105.933,22, είναι ίσα 

δηλαδή με τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως αυτά διαμορφώθηκαν την 31/12/2015. Αν από το ποσό 

αυτό αφαιρέσουμε τις εισπράξεις που πραγματοποίησε ο δήμος μας στον ΚΑΕ 32 για το έτος 2015 

(602.706,00), προκύπτει το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που θα εγγράψουμε στον ΚΑΕ 85 δηλ. 

9.503.227,22 €. 
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1.Β.3   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων προβλέψεων μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 

βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους, με σκοπό την ορθή αποτύπωση αυτών 

όπως διαμορφώθηκαν την 31/12/2015. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

00.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 320.841,03  

20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 19.889,94  

25.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 296.738,65  

70.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 922,24  

 ΣΥΝΟΛΟ 638.391,86  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο αρχικά προϋπολογισθέν ποσό των Κ.Α. Εξόδων 85 «προβλέψεις 

μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» 

(8.864.835,36) προσθέτουμε το ποσό των ενισχύσεων (638.391,86) κι έτσι αυτό διαμορφώνεται στο 

ύψος των 9.503.227,22, είναι ίσα δηλαδή με το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό των προβλέψεις μη 

είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν την 31/12/2015. 

1.Γ   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 

Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση 

συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2015 η οποία αποτελεί 

προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως αυτό 

προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών – λαμβάνοντας υπόψη 

κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη 

ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα.  

Σε εκτέλεση των παραπάνω η ταμειακή υπηρεσία συνέταξε την από 29/3/2015 βεβαίωση, 

σύμφωνα με την οποία το οριστικό ταμειακό υπόλοιπο της 31/12/2015, ανέρχεται στο ύψος των 

1.497.332,86 €. 

1.Γ.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

5121.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

241.196,24  

5122.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη έργων του πδε ή πιστώσεις προοριζόμενες για δημόσιες 

επενδύσεις. 

245.342,55  

5123.0001 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη ειδικευμένων δαπανών. 

89.139,07  

51 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 575.677,86  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, αν στο αρχικά προϋπολογισθέν ποσό του Κ.Α. 51 «χρηματικό 

υπόλοιπο προηγούμενης χρήσης» (921.655,00) προσθέσουμε το ποσό των εισαγωγών (575.677,86), 

αυτό διαμορφώνεται στο ύψος των 1.497.332,86, είναι ίσο δηλαδή με το οριστικό ταμειακό 

υπόλοιπο, όπως αυτό διαμορφώθηκε την 31/12/2015 και βεβαιώθηκε από την ταμειακή υπηρεσία. 

1.Δ   ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων 

υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (Π.Δ. 315/99) της 

31.12.2015. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για 

αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό που πρέπει 

να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς ανάληψης 

υποχρεώσεων. 

1.Δ.1   ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Περικόπτονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων, με σκοπό την ορθή αποτύπωση των απλήρωτων 

υποχρεώσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 31/12/2015. 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

00.8113.0004 Επιχ. ΝΠΔΔ ΗΡΟΔΩΡΟΣ για την αντιμετώπιση εκτ. αναγκών κατά 

την προπαρασκευή & διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών 20ης 

Σεπτεμβρίου 2015 

110,00 

00.8113.0005 Επιχ. ΝΠΙΔ ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΜΕ για την αντιμετώπιση εκτ. αναγκών κατά 

την προπαρασκευή & διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών 20ης 

Σεπτεμβρίου 2015 

110,00 

00.8115.0004 Ρύθμιση απόδοσης οφειλών στο Ελληνικό Δημόσιο ΠΟΕ 84.600,00 

00.8115.0005 Ρύθμιση απόδοσης οφειλών στο ΙΚΑ ΠΟΕ 7.400,00 

10.8111.0002 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού προσωπικού 

οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών 

2.880,55 

10.8111.0003 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. Δικ. Αορ. 

Χρ. οικονομικών & διοικητικών υπηρεσιών 

2.615,76 

15.8111.0002 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. Δικ. Αορ. 

Χρ. Καθαριστριών σχολείων 

506,84 

15.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 60.000,65 

20.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 270,79 

20.8111.0003 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού προσωπικού 

υπηρεσίας καθ/τας 

808,50 

20.8111.0004 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού προσωπικού 

υπηρεσίας ηλ/σμου 

346,50 

20.8111.0005 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. Δικ. Αορ. 

Χρ. υπηρεσίας καθ/τας 

513,44 

25.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 9,66 

25.8111.0003 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού προσωπικού 

υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης 

115,50 

25.8111.0004 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. Δικ. Αορ. 

Χρ. υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης & αποχέτευσης 

124,56 

30.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 243,98 

30.8111.0003 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού προσωπικού 

υπηρεσίας τεχνικών έργων 

808,50 

30.8111.0004 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. Δικ. Αορ. 

Χρ. υπηρεσίας τεχνικών έργων 

124,56 

35.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 522,88 

35.8111.0003 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού προσωπικού 

υπηρεσίας πράσινου 

462,00 

35.8111.0004 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. Δικ. Αορ. 

Χρ. υπηρεσίας πράσινου 

124,56 

35.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 12.584,62 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

40.8111.0003 Αποζημίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 

Δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού προσωπικού 

υπηρεσίας πολεοδομίας 

115,50 

40.8123.0001 Δαπάνες αποζημίωσης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Κινέττας 

(ΠΟΕ) 

969,69 

40.8123.0003 Δαπάνες αποζημίωσης από ρυμοτομία στα Μέγαρα (ΠΟΕ) 22.193,25 

40.8123.0004 Δαπάνες αποζημίωσης θιγομένων από ρυμοτομία στο παλαιό 

σχέδιο Μεγάρων 

8.310,00 

45.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 7,13 

45.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ. 637,25 

74.8115.0001 Διάφορα έξοδα 74,75 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 207.591,42 

1.Δ.2   ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 

Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων, με σκοπό την ορθή αποτύπωση των απλήρωτων 

υποχρεώσεων όπως αυτές διαμορφώθηκαν την 31/12/2015. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

00.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθ. ετών) ΠΟΕ 57.167,88  

10.8111.0001 Αμοιβές και έξοδα προσωπικού 521,01  

10.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 174.374,93  

20.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 173.117,69  

25.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 187.938,25  

30.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 110.205,27  

40.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 5.184,77  

40.8123.0002 Δαπάνες αποζημίωσης εφαρμογής σχεδίου πόλεως Μεγάρων 

(ΠΟΕ) 

455.592,20  

40.8123.0005 Δαπάνες αποζημίωσης λόγω ένταξης πολεοδομικού σχεδίου 

περιοχής Κουμίνδρι 

8.304,05  

70.8115.0001 Διάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 1.488,09  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1.173.894,14 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, στο αρχικά προϋπολογισθέν ποσό των Κ.Α. Εξόδων 81 «πληρωμές 

υποχρεώσεων ΠΟΕ» (6.188.151,07) προσθέτουμε το ποσό των ενισχύσεων (1.173.894,14) και 

αφαιρούμε αυτό των περικοπών (207.591,42), έτσι αυτό διαμορφώνεται στο ύψος των 7.154.453,79, 

είναι ίσο δηλαδή με τις απλήρωτες υποχρεώσεις όπως αυτές προκύπτουν από το μητρώο 

δεσμεύσεων της 31/12/2015, δεν συμφωνεί όμως με το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (Π.Δ. 315/99) 

λόγω της μη έγκρισης των ισολογισμών των προηγούμενων οικονομικών χρήσεων. 

2.Α   ΕΣΟΔΑ 

2.Α.1   ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟΔΩΝ  

Περικόπτονται οι παρακάτω Κ.Α. Εσόδων, για την ορθή απεικόνιση των λογαριασμών σύμφωνα 

με την υπ' αριθμό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μεγαρέων" 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1212.0008 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για ασφαλιστικές 

εισφορές της απασχόλησης προσωπικού 

μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα 

40.200,00 νέος ΚΑΕ 1219.0002 

1321.0003 Επιχ. Πράσινου Ταμείου - χρημ. Προγρ. 

Αστική αναζωογόνηση πόλεων 2012-15 για 

την προμ. ενός απορ/ρου οχήματος 

ανακύκλωσης τύπου  πρέσας, χωρ. 16μ3 

147.600,00 νέος ΚΑΕ 1322.0001 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1322.0003 Επιχορήγηση ΟΣΚ για το έργο  8=ο Ν/Γ και 

Α.Π.Χ. κλειστό Γυμναστήριο Μεγάρων 

(Χρημ/ση Ο.Σ.Κ & 500.000 ευρώ από τον 

Δήμο) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

10.000,00 νέος ΚΑΕ 1326.0001 

1328.0001 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της πόλης 

των Μεγάρων (Επιχ. ΠΕΠ Αττικής / ΟΠΣ 

370548 / Κωδ. Θεμ. Προτ. 45) 

5.000.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0005 

1328.0009 Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της πόλης 

των Μεγάρων - Έργα Β φάσης (MIS 448026 

ΕΠ Αττική) 

2.926.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0006 

1329.0002 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 

εκτέλεση του έργου Κοινωνική έρευνα / 

απογραφή στον οικισμό Ρομά Βλυχού 

Μεγάρων 

15.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0007 

1329.0003 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 

εκτέλεση του έργου Προώθηση της γραφής 

στην κουλτούρα των Ρομά Μεγάρων 

85.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0008 

1329.0004 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 

εκτέλεση του έργου Ανάδειξη κι αξιοποίηση 

πολιτιστικών προϊόντων των Ρομά 

85.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0009 

1329.0005 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 

εκτέλεση του έργου Ύδρευση 

Κινέττας(Υδροδότηση οικισμού Κινέττας  

Μεγάρων Α' Φάση. 

1.200.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0010 

1329.0006 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 

εκτέλεση του έργου Κατασκευή 

αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο 

Ακρογιάλι Νέας Περάμου 

3.000.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0011 

1329.0007 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 

εκτέλεση του έργου Μελέτη κατασκευής 

αποχετευτικού δικτύου ομβρίων στο 

Ακρογιάλι Νέας Περάμου 

15.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0012 

1329.0008 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 

εκτέλεση του έργου Παρεμβάσεις επισκευών 

σε αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου 

Μεγαρέων 

300.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0013 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 12.823.800,00   

2.Α.2   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ  

Εισάγονται οι παρακάτω Κ.Α. Εσόδων, για την ορθή απεικόνιση των λογαριασμών σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μεγαρέων", αλλά και την καλή 

λειτουργία του Δήμου.  

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

0621.0001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών 

επιδομάτων (άρθρου 94 παρ. 3Β 

περίπτ. 17 του Ν. 3852/2010) 

1.505.000,00  Το έσοδο αυτό θα μας αποδίδεται 

από το ΥΠΕΣ για την κάλυψη της 

εν λόγω δαπάνης σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρου 94 παρ. 3Β 

περίπτ. 17 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87 Α') & την υπ' αριθμό 36/2016 

απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου (ΦΕΚ 804 Β'). 

(Σχετικοί ο ΚΑ 15.6741..... του 

σκλεους των εξόδων) 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1219.0002 Επιχορήγηση ΟΑΕΔ για 

ασφαλιστικές εισφορές της 

απασχόλησης προσωπικού μέσω 

προγραμμάτων κοινωφελούς 

χαρακτήρα 

40.200,00  Ορθή απεικόνιση λογαριασμού 

σύμφωνα με την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 απόφαση 

του ΓΓ της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής "Επικύρωση 

του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 του 

Δήμου Μεγαρέων" (παλαιός ΚΑΕ 

1212.0008) 

1321.0005 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης 

της πόλης των Μεγάρων (Επιχ. 

ΠΕΠ Αττικής / ΟΠΣ 370548 / Κωδ. 

Θεμ. Προτ. 45) 

5.000.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1328.0001) 

1321.0006 Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων 

της πόλης των Μεγάρων - Έργα Β 

φάσης (MIS 448026 ΕΠ Αττική) 

2.926.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1328.0009) 

1321.0007 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής 

για την εκτέλεση του έργου 

Κοινωνική έρευνα / απογραφή 

στον οικισμό Ρομά Βλυχού 

Μεγάρων 

15.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1329.0002) 

1321.0008 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής 

για την εκτέλεση του έργου 

Προώθηση της γραφής στην 

κουλτούρα των Ρομά Μεγάρων 

85.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1329.0003) 

1321.0009 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής 

για την εκτέλεση του έργου 

Ανάδειξη κι αξιοποίηση 

πολιτιστικών προϊόντων των Ρομά 

85.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1329.0004) 

1321.0010 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής 

για την εκτέλεση του έργου 

Ύδρευση Κινέττας(Υδροδότηση 

οικισμού Κινέττας  Μεγάρων Α' 

Φάση. 

1.200.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1329.0005) 

1321.0011 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής 

για την εκτέλεση του έργου 

Κατασκευή αποχετευτικού 

δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι 

Νέας Περάμου 

3.000.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1329.0006) 

1321.0012 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής 

για την εκτέλεση του έργου 

Μελέτη κατασκευής 

αποχετευτικού δικτύου ομβρίων 

στο Ακρογιάλι Νέας Περάμου 

15.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1329.0007) 

1321.0013 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής 

για την εκτέλεση του έργου 

Παρεμβάσεις επισκευών σε 

αθλητικές εγκαταστάσεις του 

Δήμου Μεγαρέων 

300.000,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1329.0008) 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1322.0001 Επιχ. Πράσινου Ταμείου - χρημ. 

Προγρ. Αστική αναζωογόνηση 

πόλεων 2012-15 για την προμ. 

ενός απορ/ρου οχήματος 

ανακύκλωσης τύπου  πρέσσας, 

χωρ. 16μ3 

147.600,00  Ομοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 

1321.0003) 

1325.0008 Καθαρισμός και συντήρηση 

φρεατίων υδροσυλλογής του 

δικτύου όμβριων υδάτων που 

βρίσκεται στα όρια περιοχής 

ευθύνης της ΕΥΔΑΠ ΑΕ. έτους 

2016 

4.993,65  Σύμφωνα με την υπ' αριθμό 

45027/24-12-2015 απόφαση του 

Υπουργού Εσωτερικών (ΑΔΑ : 

ΩΩ2Λ465ΦΘΕ-895) 

1326.0001 Προγραμματική σύμβαση με τον 

ΟΣΚ για το έργο  8ο Ν/Γ και Α.Π.Χ. 

κλειστό Γυμναστήριο 

Μεγάρων(Χρημ/ση Ο.Σ.Κ & 

500.000 ευρώ απο τον 

Δήμο)(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

10.000,00  Ορθή απεικόνιση λογαριασμού 

σύμφωνα με την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 απόφαση 

του ΓΓ της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής "Επικύρωση 

του προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 του 

Δήμου Μεγαρέων" (παλαιός ΚΑΕ 

1322.0003) 

4218.0001 Επιστροφή χρημάτων από τη 

ΔΕΥΑΜ από ποσά που 

παρακρατήθηκαν υπέρ αυτής από 

το ΤΠΔ για  εξόφληση δανείου 

145.204,28  Ορθή αποτύπωση υπολοίπου 

έως 31/12/2016. Ποσό που θα 

έχει παρακρατηθεί έως 

31/12/2016 από το ΤΠΔ για 

ληξιπρόθεσμα δάνεια της 

ΔΕΥΑΜ 1.773.536,11 - ποσό που 

μας έχει επιστρέψει η ΔΕΥΑΜ 

665.515,83 = υπόλοιπο 

1.108.020,28.- Ποσό που έχει 

προϋπολογισθεί 962.816,00 = 

145.204,28 €. 

4218.0002 Επιστροφή χρημάτων από τη 

ΔΕΥΑΜ από ποσά που παρακρατά 

το ΤΠΔ για δοθείσες εγγυήσεις 

(αρ. 1 Ν. 4093/12) 

1.078.548,48  Ποσό που θα έχει παρακρατηθεί 

έως 31/12/2016 από το ΤΠΔ για 

ληξιπρόθεσμες οφειλές της 

ΔΕΥΑΜ προς την ΕΥΔΑΠ την 

31/7/2013 σύμφωνα με τις 

διατάξεις της ΚΥΑ 38560/26-9-13 

(ΦΕΚ 2410 Β') - Η μηνιαία 

παρακράτηση ανέρχεται στο 

ύψος των 44.939,52 €, άρχισε 

την 1/1/2015 και θα διαρκέσει 

έως την 31/12/2020 (72 μηνιαίες 

δόσεις). 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

4219.0003 Επιστροφή αχρεωστήτως 

καταβληθέντων ποσών από τον 

ΕΔΣΝΑ 

727.604,72   Επιστροφή ποσού από τον 

ΕΔΣΝΑ ως αχρεωστήτως 

καταβληθέντα σύμφωνα με τις 

υπ’ αριθμό 11/2015 (ΑΔΑ : 

7Ξ95ΟΡ05-Α6Β), 427/2015 (ΑΔΑ 

: ΩΑ4ΝΟΡ05-Χ6Α) & 45/2016 

(ΑΔΑ : ΩΠΟΔΟΡ05-ΤΟ6), ποσών 

392.139,08 + 167.732,82 + 

167.732,81 αντίστοιχα. 

Αναλογικά ο ποσό αυτό αφορά 

80% στο ανταποδοτικό τέλος 

καθαριότητας & φωτισμού 

(582.083,78) 8% σε ΤΑΠ 

(58.208,38) & 12 % σε φόρο 

ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

(87.312,56) 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΣΟΔΩΝ 16.285.151,13   

2.Β   ΕΞΟΔΑ 

2.Β.1   ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Περικόπτονται οι παρακάτω Κ.Α. Δαπανών. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

00.6031.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

ειδικών θέσεων (περιλαμβάνονται 

βασικ.μισθ.,δώρα εορτών, γενικά 

και ειδικά τακτ.επιδόματα) 

30.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων 

ειδικών θέσεων 

7.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

10.6011.0001 Τακτικές Αποδοχές 

μονίμ.προσ.(περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός,δώρα 

εορτών,γενικά και ειδικά 

επιδόματα) 

22.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

10.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

(ν.3655/2008 ΦΕΚ τ.Α'58 άρθρα 84 

παρ.1 και 115 παρ.1) 

93.300,00 Η παρακράτηση δεν θα 

γίνεται από 1/1/2016 

σύμφωνα με το υπ' αριθμό 

11640/28-01-2016  έγγραφο 

του Ε.Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 

10.6162.0001 Εργασίες συντήρησης Δημοτικού 

εργαστηρίου περιβάλλοντος 

(συντηρ.οργάνων-ανάπτυξης 

λογισμικ.επεξεργασία δεδομένων) 

3.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

15.6054.0001 Ασφαλιστικές εισφορές 

προσωπικού προγραμμάτων 

κοινωφελούς χαρακτήρα υπερ ΙΚΑ 

370,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

15.6473.0001 Κοινωνική έρευνα / απογραφή στον 

οικισμό Ρομά Βλυχού Μεγάρων 

(Επιχ. Περ. Αττικής) 

15.000,00 Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 3657/1446/5-

2-2016 απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής "Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 του 

Δήμου Μεγαρέων" (νέος ΚΑΕ 

60.6473.0001) 

15.6473.0002 Προώθηση της γραφής στην 

κουλτούρα των Ρομά Μεγάρων  

(Επιχ. Περ. Αττικής) 

85.000,00 Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 3657/1446/5-

2-2016 απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής "Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 του 

Δήμου Μεγαρέων" (νέος ΚΑΕ 

60.6473.0002) 

15.6473.0003 Ανάδειξη κι αξιοποίηση 

πολιτιστικών προϊόντων των Ρομά  

(Επιχ. Περ. Αττικής) 

85.000,00 Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 3657/1446/5-

2-2016 απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής "Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 του 

Δήμου Μεγαρέων" (νέος ΚΑΕ 

60.6473.0003) 

15.6699.0002 Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων 

ειδών κοινωνικού παντοπωλείου 

6.000,00 Περικοπή πίστωσης για την 

ακριβή απεικόνιση των ΚΑΕ 

20.6041.0001 Αποδοχές υπαλ.ορισμένου χρόνου 

(καθ/τος) 

37.070,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

20.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

(ν.3655/2008 ΦΕΚ τ.Α'58 άρθρα 84 

παρ.1 και 115 παρ.1) καθαριότητας 

40.960,00 Η παρακράτηση δεν θα 

γίνεται από 1/1/2016 

σύμφωνα με το υπ' αριθμό 

11640/28-01-2016  έγγραφο 

του Ε.Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 

20.6056.0003 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

(ν.3655/2008 ΦΕΚ τ.Α'58 άρθρα 84 

παρ.1 και 115 παρ.1) 

ηλεκτροφωτισμού 

11.380,00 Η παρακράτηση δεν θα 

γίνεται από 1/1/2016 

σύμφωνα με το υπ' αριθμό 

11640/28-01-2016  έγγραφο 

του Ε.Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 

20.8511.0002 Λογιστική εκκρεμότητα 

παρακράτησης ΕΔΣΝΑ έτους 2013 

445.000,00 Μεταφορά πίστωσης για την 

ολοκλήρωση της λογιστικής 

τακτοποίησης(νέος ΚΑΕ 

20.8511.0002) 

25.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

(ν.3655/2008 ΦΕΚ τ.Α'58 άρθρα 84 

παρ.1 και 115 παρ.1) 

6.830,00 Η παρακράτηση δεν θα 

γίνεται από 1/1/2016 

σύμφωνα με το υπ' αριθμό 

11640/28-01-2016  έγγραφο 

του Ε.Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 



 13 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων 

υπαλλήλων 

12.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

30.6012.0001 ΑποζημίωσηΥπερωριακής εργασίας 

μονίμων 

2.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

30.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 

αορίστου χρόνου 

22.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

30.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

(ν.3655/2008 ΦΕΚ τ.Α'58 άρθρα 84 

παρ.1 και 115 παρ.1) 

34.140,00 Η παρακράτηση δεν θα 

γίνεται από 1/1/2016 

σύμφωνα με το υπ' αριθμό 

11640/28-01-2016  έγγραφο 

του Ε.Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 

35.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλ.αορίστου 

χρόνουν (περιλαμβάνονται βασικός 

μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

22.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

35.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής 

εργασ.και για εξαιρέσιμες ημέρες 

και νυχτερινές ώρες και λοιπές 

πρόσθετες αμοιβ.αορ.χρ. 

2.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

35.6052.0001 ΙΚΑ  εργοδ. αορίστου χρόνου 5.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 

πίστωσης 

35.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

(ν.3655/2008 ΦΕΚ τ.Α'58 άρθρα 84 

παρ.1 και 115 παρ.1) 

13.660,00 Η παρακράτηση δεν θα 

γίνεται από 1/1/2016 

σύμφωνα με το υπ' αριθμό 

11640/28-01-2016  έγγραφο 

του Ε.Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 

40.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

(ν.3655/2008 ΦΕΚ τ.Α'58 άρθρα 84 

παρ.1 και 115 παρ.1) 

20.480,00 Η παρακράτηση δεν θα 

γίνεται από 1/1/2016 

σύμφωνα με το υπ' αριθμό 

11640/28-01-2016  έγγραφο 

του Ε.Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 

45.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

(ν.3655/2008 ΦΕΚ τ.Α'58 άρθρα 84 

παρ.1 και 115 παρ.1) 

4.560,00 Η παρακράτηση δεν θα 

γίνεται από 1/1/2016 

σύμφωνα με το υπ' αριθμό 

11640/28-01-2016  έγγραφο 

του Ε.Τ.Ε.Α. - Ν.Π.Δ.Δ. 

63.6275.0002 Καθαρισμός και συντήρηση 

φρεατίων υδροσυλλογής του 

δικτύου όμβριων υδάτων που 

βρίσκεται στα όρια περιοχής 

ευθύνης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. 

4.993,65 Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 3657/1446/5-

2-2016 απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής "Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 του 

Δήμου Μεγαρέων" (νέος ΚΑΕ 

25.6275.0003) 

70.6051.0001 ΙΚΑ εργοδότου μονίμων (σφαγεία) 3.100,00 Μεταφορά πίστωσης σε ΚΑΕ 

70.6052.0001 λόγω λάθους 

κωδικοποίησης  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 1.033.843,65  
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2.Β.2   ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ 

Περικόπτονται οι παρακάτω Κ.Α. Έργων για την ορθή απεικόνιση των λογαριασμών σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μεγαρέων" 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25.7312.0012 Ύδρευση Κινέττας(Υδροδότηση οικισμού 

Κινέττας Μεγάρων Α' Φάση:1)Εξωτερικός 

Αγωγός Ύδρευσης,2)Κεντρική Δεξαμενή) 

(Επιχ. Περ. Αττικής) 

1.200.000,00  νέος ΚΑΕ 63.7312.0002 

25.7312.0013 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

ομβρίων στο Ακρογιάλι Νέας Περάμου  

(Επιχ. Περ. Αττικής) 

3.000.000,00  νέος ΚΑΕ 63.7312.0003 

25.7412.0002 Μελέτη κατασκευής αποχετευτικού 

δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Νέας 

Περάμου  (Επιχ. Περ. Αττικής) 

15.000,00  νέος ΚΑΕ 63.7412.0001 

30.7336.0092 Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων 

(Επιχ. Περ. Αττικής) 

300.000,00  νέος ΚΑΕ 64.7336.0001 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.515.000,00  

2.Β.3   ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. Δαπανών. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

00.6053.0005 Ταμείο Υγείας & Πρόνοιας Νομικών 200,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6111.0001 Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 20.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6126.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 

ανασφάλιστου αντιδημάρχου 

1.400,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6443.0022 Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου Δημ. Κοιν. Ν. 

Περάμου 

500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6511.0001 Τόκοι δανείου 2015 26.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6511.0003 Τόκοι δανείου λειτουργικών δαπανών Της 

Περάμου από τράπεζα Πειραιώς 

150,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6516.0001 Χρεολύσια δανείου 2015 26.600,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6516.0003 Χρεολύσιο δανείου λειτουργικών 

δαπανών Της Περάμου από τράπεζα 

Πειραιώς 

2.960,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6521.0002 Τόκοι δανείου Επενδυτικής Τράπεζας 840,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6526.0002 Χρεωλύσια δανείου επενδυτικής 

τράπεζας 

27.170,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις 

Χρήσης 

10.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

00.6823.0001 Τόκοι υπερημερίας χρήσης 8.630,00  Για την πληρωμή τόκων 

υπερημερίας στον κο 

Σύριο Κωνστανίνο, 

σύμφωνα με την 

2234/15 απόφαση του 

διοικητικού εφετείου 

Αθηνών και την 

511/2015 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής 

(ΑΔΑ : 7ΜΝ7ΩΚΠ-ΖΚΡ) 

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου 

(περιλαμβ.βας.μισθός δώρα εορτών, 

γενικά και ειδικά επιδόματα) 

115.700,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων με 

σύμβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ – ΤΕΑΜ) 

25.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6265.0007 Συντήρηση & επισκευή κλιματιστικών του 

Δήμου 

6.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6266.0001 Συντήρηση μηχανογραφικής εφαρμογής 

νεκροταφείου 

300,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6273.0001 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτρισμό ή 

φωταέριο) για δικές της υπηρεσίες.(ΔΕΗ 

κατ/τα) 

20.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6613.0001 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6613.0002 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης 4.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6613.0003 Προμήθεια διπλού καρμπονιζέ χαρτιού 

Α3 & Α4 

200,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6613.0005 Προμήθεια φακέλων. 1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

10.6614.0001 Διάφορες προμήθειες ειδών γραφείου 3.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

15.6021.0001 Τακτικές αποδοχές με σύμβαση αορίστου 

χρόνου (καθαρίστριες σχολείων) 

4.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

15.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές με σύμβαση 

αορίστου χρόνου (καθαρίστριες 

σχολείων) 

1.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

15.6054.0002 Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού 

προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα 

υπερ ΤΣΜΕΔΕ 

370,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

15.6613.0001 Προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικού 

μηχ/σης ΚΕΠ 

500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

15.6691.0001 Διάφορες προμήθειες ειδών 

σημαιοστολισμού 

1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6012.0001 Υπερωριακή εργασία (καθ/τας) 3.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6021.0001 Αποδοχές αορίστου χρόνου υπαλ.καθ/τος 21.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6022.0001 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 

για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές 

ώρες προσωπικού με σύμβαση εργασίας 

Ιδ. Δικ Αορ. Χρ. υπηρεσίας καθαριότητας 

2.700,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 
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20.6022.0002 Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και 

για εξαιρ. υπηρ. ηλ/σμού 

400,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6051.0001 ΤΥΔΚΥ εργοδότου καθ/τος 500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6051.0002 ΤΥΔΚΥ εργοδ. ηλεκτρ/σμού 100,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας 

ηλεκτροφωτισμού (Ν. 4024/2011, άρθρο 

1, παρ. 2) 

820,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού ΕΤΕΑ 

(ΤΕΑΔΥ) (καθαρ.) 

7.550,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6052.0001 ΙΚΑ  ΕΡΓΟΔ. αορίστου  (ΚΑΘ/ΤΟΣ) 1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6151.0001 Δικαιώματα τρίτων(ΔΕΗ κλπ) από την 

είσπραξη τελών και φόρων. 

25.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6279.0011 Στείρωση αδέσποτων σκύλων 4.000,00  Δημιουργία πίστωσης 

για την εκτέλεση της εν 

λόγω δαπάνης 

20.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

29.508,00  Η προμήθεια εκτελείται 

σύμφωνα με την 

440/2015 απόφαση της 

οικονομικής επιτροπής 

(ΑΔΑ : 7ΟΕ1ΩΚΠ-ΣΜΞ) 

20.6699.0001 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών 

αγαθών καθαριότητος 

2.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

20.6699.0002 Διάφορες προμήθειες καταναλωτικών 

αγαθών ηλεκτροφωτισμού 

6.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

25.6699.0002 Λοιπές προμήθειες υπηρεσίας ύδρευσης 3.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6051.0007 ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) εργοδότου 900,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6261.0001 Συντήρηση δημοτικών κτιρίων 7.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6265.0004 Συντήρηση κι επισκευή κλιματιστικών 

μηχανημάτων τεχνικής υπηρεσίας κι 

εξωτερικών συνεργείων 

5.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6279.0002 Υδρευση πλατειών,παιδικών χαρών και 

ποιπών παγίων εγκαταστάσεων κοινής 

χρήσης 

23.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6612.0001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 

υλικά γραφείων 

2.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6613.0001 Προμήθεια φωτοτυπικού χαρτιού ΤΥ –

Πολεοδομίας 

2.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6613.0002 Προμήθεια υλικών μηχανογράφησης ΤΥ –

Πολεοδομίας 

3.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6613.0003 Δαπάνες φωτοαντιγράφων Τ.Υ. 2.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6661.0002 Διάφορες προμήθειες υλικών κτιρίων 4.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6662.0004 Προμήθεια θραυστού υλικού 3
Α
 για τη 

συντήρηση διάφορων δρόμων 

5.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 
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30.6662.0009 Προμήθεια ειδών κιγκαλερίας 10.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6662.0013 Προμήθεια Δομικών Υλικών 8.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6699.0001 Λοιπές προμήθειες καταναλωτικών 

αγαθών 

4.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.6699.0007 Προμήθεια διαφόρων υλικών 8.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

30.7135.0002 Προμήθεια μηχανολογικών εργαλείων 

εργοταξίου 

4.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

35.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαμβάνονται 

βασικός μισθός, δώρα εορτών, γενικά και 

ειδικά τακτικά επιδόματα) 

13.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

35.6699.0002 Λοιπές προμήθειες Υπηρ. πρασίνου 2.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

40.7421.0002 Δαπάνες αποζημίωσης  θιγομένων από 

ρυμοτομία στην επέκταση  σχεδίου 

πόλεως Μεγάρων 

80.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

45.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

τακτικών υπαλλήλων υπηρεσίας 

νεκροταφείων (Ν. 4024/2011, άρθρο 1, 

παρ. 2) 

1.340,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

45.6279.0001 Απολύμανση Δημ/κού Νεκροταφείου 1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

74.6011.0001 Τακτικές αποδοχές μονίμων υπαλλήλων 

γραφείων Γεωργικής Ανάπτυξης 

1.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

74.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού υπέρ 

ΕΤΕΑ (ΤΕΑΔΥ) 

50,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

74.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑΔ 150,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 

πίστωσης 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 603.038,00  

2.Β.4   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Δαπανών, για την ορθή απεικόνιση των λογαριασμών 

σύμφωνα με την υπ' αριθμό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Αττικής "Επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μεγαρέων", αλλά και 

την καλή λειτουργία του Δήμου. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

00.6142.0039 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 

δημοτικού συμβουλίου έτους 2014 

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

6.000,00  Η υπηρεσία εκτελέστηκε 

σύμφωνα με την 549/2015 

απόφαση του κου 

Δήμαρχου (ΑΔΑ : 

6ΨΕΜΩΚΠ-ΔΓ0) 

00.6142.0040 Απομαγνητοφώνηση πρακτικών 

δημοτικού συμβουλίου έτους 2015 

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

6.000,00  Η υπηρεσία εκτελέστηκε 

σύμφωνα με την 550/2015 

απόφαση του κου 

Δήμαρχου (ΑΔΑ : 

6Κ3ΓΩΚΠ-ΝΕΛ) 

00.6331.0004 Παράβολα για μεταβίβασης και 

αλλαγές αδειών μεταφορικών μέσων 

1.500,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 
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00.6443.0040 Αγώνας δρόμου λιμένων Μεγάρων - 

Ν. Περάμου 

2.000,00   το ποσό προέρχεται από 

δωρεές σύμφωνα με τις 

105 & 122 / 2016 

αποφάσεις της 

οικονομικής επιτροπής 

(ΑΔΑ : ΩΛΕ0ΩΚΠ-ΩΣΧ & 

Ω1ΝΙΩΚΠ-Β8Λ αντίστοιχα). 

00.6443.0041 Εορτή πρωτοχρονιάς επόμενου έτους 2.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

00.6715.0004 Επιχορήγηση Ν.Π.Δ.Δ.  ΗΡΟΔΩΡΟΣ για 

την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας 

προσωπικού των κέντρων στήριξης 

Ρομά και ευπαθών ομάδων 

7.500,00  το ποσό αυτό μας 

αποδόθηκε δυνάμει της 

υπ' αριθμό 44673/24-12-

2015 απόφασης του 

Υπουργού Εσωτερικών 

(ΑΔΑ : 7ΡΑ8465ΦΘΕ-3Ξ2) 

και βρίσκεται στο 

χρηματικό υπόλοιπο του 

Δήμου. 

00.6735.0001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 

συλλόγους και σωματεία 

5.000,00  προαιρετική επιχορήγηση 

σύμφωνα με τις διατάξεις 

του αρ. 202 του Ν. 

3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') 

00.6737.0002 Σύμβαση συν/σίας με ΕΔΣΝΑ για την 

εκτέλ. προγράμμ. λειοτεμαχισμού & 

μεταφ/σης των ογκωδών & 

απορριμ.πράσινου Δήμου Μεγαρέων. 

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

7.000,00  Η προγραμματική 

σύμβαση εκτελείται 

σύμφωνα με την 238/2015 

απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου (ΑΔΑ : 

Ω8ΚΓΩΚΠ-7ΒΥ) 

00.6821.0003 Φορολογικά πρόστιμα και 

προσαυξήσεις ΠΟΕ 

30.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

10.6236.0001 Μίσθωμα γραμματοθυρίδας 57,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

10.6265.0009 Συντήρηση & επισκευή 

μηχανογραφικού εξοπλισμού,δικτύων 

κλπ.δημ.καταστημάτων & τεχνικής 

υπηρεσίας. 

1.025,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

10.6265.0010 Συντήρηση & επισκευή 

μηχανογραφικού εξοπλισμού,δικτύων 

κλπ.δημ.καταστημάτων δημοτικής 

κοινότητας Νέας Περάμου. 

12.300,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

10.6614.0002 Προμήθεια διαφόρων εντύπων 

υπηρεσιών γραφείων του Δήμου 

2.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

10.7133.0004 Προμήθεια κλιματιστικών για την 

αίθουσα συνεδριάσεων του 

δημοτικού συμβουλίου 

3.075,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

15.6231.0002 Οφειλή στη ΓΑΙΑ ΟΣΕ παλαιών 

μισθωμάτων χώρου στάθμευσης και 

δικ. έξοδα σύμφ. με την 27692/2014 

απόφ. του Μον/λούς Πρ/κείου 

Αθηνών (ετήσια  δόση 2/10) 

3.760,00  Αποτελεί την 2η από 10 

δόσεις σύμφωνα με την 

υπ' αριθμό 306/2014 

απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου (ΑΔΑ :  

7ΜΒΓΩΚΠ-Ν66), στην 

οποία λήφθηκε υπ' όψη η 

υπ' αριθμό 27692/2014 

απόφ. του Μον/λούς 

Πρ/κείου Αθηνών 

(ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

15.6266.0001 Συντήρηση και υποστήριξη 

εφαρμογής προνοιακών επιδομάτων 

1.968,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

15.6699.0003 Λοιπές προμήθειες αναλώσιμων 

ειδών κοινωνικού παντοπωλείου 2016 

10.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

15.6741.0001 Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς 

Αναπηρίας 

848.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0002 Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων, 

αιμολυτική αναιμία, αιμορροφυλία, 

AIDS 

134.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0004 Επίδομα βαριάς νοητικής 

καθυστέρησης 

212.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0005 Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ 

τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους 

46.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0006 Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής 4.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 
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15.6741.0007 Επίδομα Ανασφάλιστων 

Παραπληγικών, Τετραπληγικών 

83.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0008 Επίδομα Παραπληγικών, 

Τετραπληγικών Δημοσίου 

31.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0009 Επίδομα Τυφλότητας 113.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0010 Επίδομα σε Κωφάλαλα άτομα 32.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0013 Επίδομα ομογενών - προσφύγων 1.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0014 Επίδομα Προστασίας Μητρότητας 1.000,00  Απόδοση προνοιακών 

επιδομάτων σύμφωνα με 

το υπ' αριθμό 531/1-4-

2016 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Πρόνοιας 

(σχετική αναφορά στον ΚΑ 

Εσόδων 0621.0001) 

15.7135.0003 Προμήθεια καθισμάτων 5.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

20.6634.0002 Προμήθεια διαφόρων ειδών 

καθαριότητας κι ευπρεπισμού 

3.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

20.6635.0007 Προμήθεια σάκων απορριμμάτων 3.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

20.6662.0002 Προμήθεια λαμπτήρων για συντήρηση 

δικτύου φωτισμού οδών πλατειών 

(ΦΟΠ) της Δημ. Κοιν. Ν. Περάμου 

(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

15.523,00  Η προμήθεια εκτελείται 

σύμφωνα με την 439/2015 

απόφαση της οικονομικής 

επιτροπής (ΑΔΑ : 

7ΒΕ8ΩΚΠ-ΡΥΔ) 

20.6721.0002 Λογιστική εκκρεμότητα 

παρακράτησης ΕΔΣΝΑ έτους 2013 

445.000,00  Μεταφορά πίστωσης για 

την ολοκλήρωση της 

λογιστικής 

τακτοποίησης(παλαιός ΚΑΕ 

80.8511.0002) 

20.7135.0001 Προμήθεια κάδων απορριμμάτων 3.400,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

25.6275.0003 Καθαρισμός & συντήρηση φρεατίων 

υδροσυλλογής του δικτύου ομβρίων 

υδάτων που βρίσκονται στα όρια 

περιοχής ευθύνης της ΕΥΔΑΠ 

ΑΕ.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

3.336,09  Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 

απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

του Δήμου Μεγαρέων" 

καθώς και ορθή 

αποτύπωση του 

υπολοίπου του 

λογαριασμού (παλαιός 

ΚΑΕ 63.6275.0002) 

25.6699.0003 Προμήθεια διάφορων υδραυλικών 

ειδών 

5.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

30.6142.0001 Υπηρεσίες εξειδικευμένων 

συμβούλων για την ένταξη έργων σε 

χρηματοδοτούμενα προγράμματα για 

το Δήμο Μεγαρέων 

22.140,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

30.6265.0005 Ετήσια συντήρηση δύο χημικών 

τουαλετών ανοιχτού τύπου με 

νιπτήρα 

1.300,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

30.6661.0001 Προμήθεια υαλοπινάκων 3.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

30.6661.0003 Προμήθεια χρωμάτων για τη 

συντήρηση κτιρίων 

3.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

30.6662.0003 Προμήθεια ξυλείας για τη συντήρηση 

κι επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων 

1.500,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

30.6662.0012 Προμήθεια σιδήρου και σωλήνων 1.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30.7135.0004 Προμήθεια 2 χημικών τουαλετών με 

νιπτήρα 

1.200,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

30.7135.0008 Προμήθεια εξοπλισμού παιδικών 

χαρών 

10.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

45.6279.0002 Συντήρηση, καθαρισμός δημοτικού 

νεκροταφείου Μεγάρων Δημ. Κοιν. 

Μεγάρων 

2.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

45.7112.0001 Αγορά οικοπέδου για επέκταση 

νεκροταφείου Νέας Περάμου 

15.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

60.6473.0001 Κοινωνική έρευνα / απογραφή στον 

οικισμό Ρομά Βλυχού Μεγάρων (Επιχ. 

Περ. Αττικής) 

15.000,00  Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 

απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

του Δήμου Μεγαρέων" 

(παλαιός ΚΑΕ 

15.6473.0001) 

60.6473.0002 Προώθηση της γραφής στην 

κουλτούρα των Ρομά Μεγάρων  (Επιχ. 

Περ. Αττικής) 

85.000,00  Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 

απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

του Δήμου Μεγαρέων" 

(παλαιός ΚΑΕ 

15.6473.0002) 

60.6473.0003 Ανάδειξη κι αξιοποίηση πολιτιστικών 

προϊόντων των Ρομά  (Επιχ. Περ. 

Αττικής) 

85.000,00  Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα με 

την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 

απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

του Δήμου Μεγαρέων" 

(παλαιός ΚΑΕ 

15.6473.0003) 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

70.6052.0001 ΙΚΑ εγοδοτότου  αορίστου χρόνου 

(σφαγεία) 

3.100,00  Μεταφορά πίστωσης από 

ΚΑΕ 70.6051.0001 λόγω 

λάθους κωδικοποίησης  

70.6117.0001 Αμοιβές προσωπικού με σύμβαση 

μίσθωσης έργου (κτηνιάτρου) 

9.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

70.6276.0001 Δαπάνες εκκένωσης βόθρων Δημ/κων 

Σφαγείων (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

2.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

70.6661.0001 Διάφορα υλικά συντήρησης 

επισκευής κτιρίων (σφαγεία) 

3.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

70.6699.0004 Διάφορες προμήθειες Υπηρ.Σφαγείων 2.000,00  Δημιουργία πίστωσης για 

την εκτέλεση της εν λόγω 

δαπάνης 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ 2.353.684,09  

 

2.Β.5   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 

Δημιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Έργων, για την ορθή απεικόνιση των λογαριασμών σύμφωνα 

με την υπ' αριθμό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 του Δήμου Μεγαρέων", αλλά και την καλή 

λειτουργία του Δήμου. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30.7322.0020 Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς 

Νο1 στη Δημοτική Κοινότητα Νέας 

Περάμου(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

2.050,00  Σύμφωνα με την υπ' 

αριθμό 248/2015 

απόφαση του δημοτικού 

συμβουλίου για την(ΑΔΑ : 

Ω21ΣΩΚΠ-2Σ5) 

30.7326.0090 Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ 

στη θέση Κουρκούρια στα Μέγαρα. 

4.900,00  Για το έργο αυτό καθώς 

και του υπό Κ.Α 

30.7326.0091, το ποσό 

των 6.000 € είναι δωρεά 

της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

σύμφωνα με την υπ' 

αριθμό 230/15 απόφαση 

της οικονομικής 

επιτροπής ΑΔΑ : 

7Β2ΜΩΚΠ-6Φ8 

30.7326.0091 Ασφαλτόστρωση γηπέδου μπάσκετ 

στον αύλειο χώρο του 1ου & 3ου Δημ. 

Σχολείου Νέας Περάμου. 

4.900,00  Για το έργο αυτό καθώς 

και του υπό Κ.Α 

30.7326.0090, το ποσό 

των 6.000 € είναι δωρεά 

της ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 

σύμφωνα με την υπ' 

αριθμό 230/15 απόφαση 

της οικονομικής 

επιτροπής ΑΔΑ : 

7Β2ΜΩΚΠ-6Φ8 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

63.7312.0002 Ύδρευση Κινέττας(Υδροδότηση 

οικισμού Κινέττας Μεγάρων Α' 

Φάση:1)Εξωτερικός Αγωγός 

Ύδρευσης,2)Κεντρική Δεξαμενή) (Επιχ. 

Περ. Αττικής) 

1.200.000,00  Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα 

με την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 

απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

του Δήμου Μεγαρέων" 

(παλαιός ΚΑΕ 

25.7312.0012) 

63.7312.0003 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 

ομβρίων στο Ακρογιάλι Νέας Περάμου  

(Επιχ. Περ. Αττικής) 

3.000.000,00  Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα 

με την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 

απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

του Δήμου Μεγαρέων" 

(παλαιός ΚΑΕ 

25.7312.0013) 

63.7412.0001 Μελέτη κατασκευής αποχετευτικού 

δικτύου ομβρίων στο Ακρογιάλι Νέας 

Περάμου  (Επιχ. Περ. Αττικής) 

15.000,00  Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα 

με την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 

απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

του Δήμου Μεγαρέων" 

(παλαιός ΚΑΕ 

25.7412.0002) 

64.7336.0001 Παρεμβάσεις επισκευών σε αθλητικές 

εγκαταστάσεις του Δήμου Μεγαρέων 

(Επιχ. Περ. Αττικής) 

300.000,00  Ορθή απεικόνιση 

λογαριασμού σύμφωνα 

με την υπ' αριθμό 

3657/1446/5-2-2016 

απόφαση του ΓΓ της 

Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης Αττικής 

"Επικύρωση του 

προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2016 

του Δήμου Μεγαρέων" 

(παλαιός ΚΑΕ 

30.7336.0092) 

 ΣΥΝΟΛΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.526.850,00  
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3.   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 

Μετά τα παραπάνω το αποθεματικό ανέρχεται: 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΟ 

90.9111 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+) 33.831,03  

1.Α.1 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι (-) 1.393.812,00  

1.Α.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ι (+) 114.990,00  

1.Β.1 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ (-) 1.469.866,48  

1.Β.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΑΔΑΣ ΙΙ (+) 2.276.372,03  

1.Β.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (-) 638.391,86  

1.Γ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ (+) 575.677,86  

1.Δ.1 ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (+) 207.591,42  

1.Δ.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΞΟΔΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ (-) 1.173.894,14  

2.Α.1 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟΔΩΝ (-) 12.823.800,00  

2.Α.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ  (+) 16.285.151,13 

2.Β.1 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (+) 1.033.843,65  

2.Β.2 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ (+) 4.515.000,00  

2.Β.3 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (-) 603.038,00  

2.Β.4 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ (-) 2.353.684,09 

2.Β.5 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ (-) 4.526.850,00  

90.9111 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  59.120,55 

 
Β)Εισηγείται στο ∆.Σ/λιο την λήψη απόφασης  
Γ)Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθµό   315/2016 

--------------------------- 

  Στο σηµείο αυτό προσήλθαν οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Παπαλευθέρης 
Ελευθέριος, Σταµούλης Ιωάννης και Ζάλης Αθανάσιος. 

Το ∆ηµοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 315/2016 απόφαση της 
Οικονοµικής Επιτροπής και συζήτησε διεξοδικά το θέµα και αντάλλαξε απόψεις. 
     Αφού είδε και τις ∆/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006. 

 
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι   

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΙΚΟΣΙ  ΕΝΝΕΑ (29) ΕΠΙ ΠΑΡΟΝΤΩΝ ΤΡΙΑΝΤΑ ΕΝΟΣ (31)                          
∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ 

 
    Α) Εγκρίνει  την αναµόρφωση πρ/σµού  του ∆ήµου µας, οικονοµικού έτους 
2016, ως κάτωθι: 

1.Α   ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ Ι 

Το συνολικό άθροισµα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισµό του έτους 2016  για 
την οµάδα εσόδων Ι (ίδια έσοδα), δεν µπορεί να υπερβαίνει το µέγιστο από τις εισπράξεις που 
πραγµατοποίησε συνολικά ο ∆ήµος µας στους κωδικούς αυτής της οµάδας για τα έτη 2014 ή 2015.  

Το σύνολο της οµάδας ιδίων εσόδων που έχει εγγραφεί στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του 
∆ήµου µας ανέρχεται στο ύψος των 6.536.752,00 €, ενώ οι εισπράξεις των κωδικών αυτών για τα έτη 
2014 και 2015 φθάνουν τα 4.919.750,00 και 5.257.929,00 € αντίστοιχα. 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, θα πρέπει να µειώσουµε τα έσοδα της οµάδας Ι (ίδια έσοδα) κατά 
1.278.823,00 € προκειµένου να µην υπερβαίνουµε τα αντίστοιχα εισπραχθέντα έσοδα του έτους 
2015. 

 

1.Α.1   ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι 
Περικόπτονται τα παρακάτω έσοδα της οµάδας Ι (ίδια έσοδα), µε σκοπό την ορθή 

αποτύπωση αυτών, στο ύψος που διαµορφώθηκαν την 31/12/2015 σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του αρ. 3 και της παρ. 1 του αρ. 6 της υπ' αριθµό 26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') 
καθώς και τα εισπραχθέντα των λογαριασµών εσόδων. 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0111.0001 Μισθώµατα από αστικά ακίνητα (αρθ 192 Κ∆Κ) 16.000,00 

0111.0002 Μισθώµατα σφαγείων 24.000,00 

0211.0001 Τόκοι χρηµατικών καταθέσεων σε τράπεζες 6.000,00 

0311.0001 Τέλος καθαριότητας και φωτισµού (άρθρο 25 Ν 1828/89) 400.000,00 

0411.0001 ∆ικαίωµα σύστασης οικογενειακού τάφου 11.000,00 

0412.0001 ∆ικαίωµα ενταφιασµού (τέλος ταφής) 30.000,00 

0413.0001 ∆ικαίωµα ανανέωσης (παράτασης χρόνου ταφής) 80.000,00 

0414.0001 Τέλος ανακοµιδής 3.000,00 

0417.0002 Μισθώµατα τάφων εικοσαπενταετούς διάρκειας  10.000,00 

0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας (άρθρο 24Ν 2130/93) 200.000,00 

0451.0001 Τέλος διαµονής παρεπιδηµούντων (άρθρο 6 Ν 1080/80, 
άρθρο 27 παρ.10 Ν 2130/93) 

3.000,00 

0452.0001 Τέλος επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων 
διασκέδασης, εστιατορίων και συναφών καταστηµάτων 
(άρθρο 20Ν 2539/97) 

30.000,00 

0461.0001 Τέλος χρήσης κοινόχρηστων χώρων (άρθρο 3 Ν 1080/80) 15.000,00 

0461.0002 Τέλος θέσεων περιπτέρων 30% από ΑµεΑ, πολύτεκνους (αρ. 
285 Ν. 3463/2006) (αρ. 76 Ν. 4257/14) 

2.000,00 

0461.0003 Τέλος κοινόχρηστου χώρου καταλαµβανόµενου από 
κατασκευή  περιπτέρων (αρ. 76 Ν. 4257/14) 

2.000,00 

0462.0001 Τέλος διαφήµισης (άρθρο 5 Ν 1900/90) 5.000,00 

0465.0001 Ειδικό τέλος λατοµικών προϊόντων (άρθρο 15Ν 2115/93, 
άρθρο 27 Ν 2130/93) 

8.000,00 

0468.0001 Tέλος αδειών οικοδοµών (άρθρο 23 Β∆ 24/9-20/10/1958) 2.000,00 

0511.0001 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 50.000,00 

0521.0003 Εισφορά σε χρήµα Μεγάρων 7.000,00 

0521.0008 Εισφορά σε χρήµα στο Ακρογιάλι (άρθρο 9 Ν.1337/83) 6.000,00 

0522.0003 Εισφορά µετατροπής γης σε χρήµα Μεγάρων (άρθρο 87 Ν. 
1337/83) 

18.000,00 

0522.0005 Εισφορά µετατροπής γης σε χρήµα στο Ακρογιάλι (άρθρο 8 
Ν.1337/83) 

3.000,00 

0523.0001 Εισφορά 40% ή 75% του ΚΗ/1947 Ψηφίσµατος (άρθρο 34 Ν 
1337/83) 

5.000,00 

0713.0001 Παράβολα για την έκδοση των αδειών ίδρυσης και 
λειτουργίας επιχειρήσεων υγειονοµικού ενδιαφέροντος 
(αρθρο 80 Κ∆Κ) 

5.000,00 

0713.0002 Παράβολα για έκδοση αδείας µουσικών οργάνων 5.000,00 

0718.0002 Έσοδα από την τέλεση πολιτικών γάµων 5.000,00 

1511.0001 Προσαυξήσεις εκπρόθεσµης καταβολής χρεών (άρθρο 6 Ν∆ 
356/74, ΆΡΘΡΟ 16 Ν 2130/93) 

13.812,00 

1512.0001 Πρόστιµα του ΚΟΚ, του Ν∆ 805/71 και του ΑΝ 170/67(άρθρο 
31 Ν 2130/93) 

30.000,00 

1519.0001 Λοιπά πρόστιµα και χρηµατικές ποινές επιβαλλόµενες βάσει 
ειδικών διατάξεων 

50.000,00 

1699.0001 ∆ιάφορα έκτακτα έσοδα 30.000,00 

2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 33.000,00 

2118.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 
(καταστήµατα) 

15.000,00 

2119.0001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 81.000,00 

2119.0002 ∆ικαίωµα χρήσης λαϊκής αγοράς 5.000,00 

2119.0004 Φόρος 5% αδρανών υλικών λατοµείων 10.000,00 

2119.0006 Εκχώρηση από το δηµόσιο χρήσης αιγιαλού & παραλίας 
(ΠΟΕ) 

5.000,00 

2211.0001 Πρόστιµα  ΚΟΚ 100.000,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

2211.0002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν εντάσσονται στις παραπάνω 
τάξεις 

20.000,00 

2212.0001 Έκτακτα ειδικευµένα έσοδα 50.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΗΣ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι 1.393.812,00 

 
1.Α.2   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι 
Εισάγονται τα παρακάτω έσοδα της οµάδας Ι (ίδια έσοδα), µε σκοπό την ορθή 

αποτύπωση αυτών, στο ύψος που διαµορφώθηκαν την 31/12/2015 σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του αρ. 3 και της παρ. 1 του αρ. 6 της υπ' αριθµό 26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') 
καθώς και τα εισπραχθέντα των λογαριασµών εσόδων. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

0212.0003 Τόκοι εκπρόθεσµης καταβολής εσόδων(παρ.6 αρ.7 
Ν.4224/13) 
Αποτύπωση ιδίων εσόδων, στο ύψος που αυτά 
διαµορφώθηκαν την 31/12/2015 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αρ. 3 της υπ' αριθµό 26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') καθώς 
και µε τα εισπραχθέντα. 

3.000,00  

0521.0009 Εισφορά σε χρήµα στο Νεράκι και Λουτρόπυργος (αρ.9 
Ν.1337/83) 
Οµοίως. 

500,00  

0522.0006 Εισφορά µετατροπής γης σε χρήµα στο Νεράκι και 
Λουτρόπυργο (αρ.8 Ν.1337/83) 
Οµοίως 

100,00  

1411.0001 Προϊόν δωρεών 
Αποτύπωση ιδίων εσόδων, στο ύψος που αυτά 
διαµορφώθηκαν την 31/12/2015 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αρ. 3 της υπ' αριθµό 26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') καθώς 
και µε τις υπ' αριθµό 45/2015, ,199/2015, 230/2015, 105/2016 
και 122/2016 αποφάσεις της οικονοµικής επιτροπής (Α∆Α : 
79ΞΘΩΚΠ-ΤΞΥ, ΩΚΖΤΩΚΠ-82Υ, 7Β2ΜΩΚΠ-6Φ8, ΩΛΕ0ΩΚΠ-
ΩΣΧ & Ω1ΝΙΩΚΠ-Β8Λ αντίστοιχα). 

58.400,00  

2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης περιουσίας 
Αποτύπωση ιδίων εσόδων, στο ύψος που αυτά 
διαµορφώθηκαν την 31/12/2015 σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
αρ. 3 της υπ' αριθµό 26945/2015 ΚΥΑ (ΦΕΚ 1621 Β') καθώς 
και µε τα εισπραχθέντα. 

5.000,00  

2119.0014 Φόρος ηλεκτροδοτούµενων χώρων (άρθρο 10Ν 1080/80) 
Οµοίως ως άνω. 

44.576,00  

2212.0002 Έσοδα από επιχορήγηση για µισθώµατα ΚΕΠ  Οµοίως ως άνω. 3.414,00  

  ΣΥΝΟΛΟ 114.990,00  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν από το αρχικά προϋπολογισθέν ποσό των ιδίων εσόδων 
(6.536.752,00)  αφαιρέσουµε τις περικοπές (1.393.812,00) και προσθέσουµε τις εισαγωγές 
(114.990,00) αυτά διαµορφώνονται στο ύψος των 5.257.930,00, και είναι περίπου ίσα µε τα 
εισπραχθέντα ίδια έσοδα του έτους 2015 (5.257.929,26 €). 

 
1.Β   ΟΜΑ∆Α ΕΣΟ∆ΩΝ ΙΙ 
Οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑ∆Α II (ΚΑΕ 32) τα πραγµατικά 

ποσά και, σύµφωνα µε αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό που πρέπει 
να εγγραφεί στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων 
κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους» µε βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των 
εγγεγραµµένων ποσών στον Π/Υ του 2016 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν µπορεί να υπερβαίνει 
το µέγιστο από τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2014 
(386.815,00) και 2015 (602.706,00). Στην περίπτωση, που το εγγεγραµµένο ποσό στον ΚΑΕ 
85 είναι µικρότερο του επιτρεπόµενου ελαχίστου ποσού, είναι υποχρεωτική η άµεση 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού µε αύξηση του προϋπολογισθέντος ποσού στον 
συγκεκριµένο ΚΑΕ. 
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1.Β.1   ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ 
Περικόπτονται τα παρακάτω έσοδα της οµάδας ΙΙ, µε σκοπό την ορθή αποτύπωση 

εισπρακτέων υπολοίπων όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31/12/2015 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

3216.0001 ∆υνητικά ανταποδοτικά τέλη και εισφορές 6.230,00 

3217.0001 Εισφορά σε χρήµα Κινέττας 7.208,74 

3217.0002 Εισφορά γης σε χρήµα ΚΙΝΕΤΤΑΣ 5.523,00 

3217.0005 Εισφορά σε χρήµα Κουµίνδρι 804,28 

3218.0001 Τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων επιτηδευµατιών 
(καταστηµάτων) 696,81 

3219.0002 ∆ικαίωµα χρήσης λαϊκής αγοράς 17.085,33 

3219.0004 Φόρος 5% αδρανών υλικών λατοµείων 103.795,24 

3219.0006 Τέλος χρήσεως αιγιαλού & παραλιών 2.220,14 

3221.0001 ∆ιάφορα έκτακτα γενικά έσοδα 1.296.425,74 

3221.0002 Πρόστιµο αυθαιρέτων κατασκευών 29.877,20 

  ΣΥΝΟΛΟ 1.469.866,48 

 
1.Β.2   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ 
Εισάγονται τα παρακάτω έσοδα της οµάδας ΙΙ, µε σκοπό την ορθή αποτύπωση 

εισπρακτέων υπολοίπων όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31/12/2015. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

3211.0001 Τέλη καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού 45.531,67  

3212.0001 Τέλη και δικαιώµατα ύδρευσης 6.390,13  

3214.0001 ∆ικαιώµατα σύνδεσης µε το αποχετευτικό δίκτυο Νέας 
Περάµου 

312.499,05  

3215.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 7.005,10  

3217.0003 Εισφορά σε χρήµα Μεγάρων 218.373,46  

3217.0004 Εισφορά γης σε χρήµα Μεγάρων 86.910,04  

3219.0001 Τακτικά έσοδα από λοιπά έσοδα 73.013,03  

3219.0003 ∆ικαιώµατα χρήσης Σφαγείων 1.142,65  

3219.0008 Τακτικά έσοδα από µισθώµατα 13.000,32  

3219.0015 Μισθώµατα περιπτέρων (αρ. 76 Μ. 4257/2014) 24.583,16  

3219.0017 Τέλος κοινόχρηστου χώρου καταλαµβανόµενου από 
κατασκευή  περιπτέρων (αρ. 76 Ν. 4257/14) 

929,80  

3221.0003 Παραβάσεις ΚΟΚ 1.407.533,26  

3221.0005 ΦΠΑ (ΠΟΕ) 79.460,36  

  ΣΥΝΟΛΟ 2.276.372,03  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο αρχικά προϋπολογισθέν ποσό εσόδων της οµάδας ΙΙ 
(9.299.427,67) προσθέτουµε το ποσό των εισαγωγών (2.276.372,03) και αφαιρούµε το ποσό 
των περικοπών (1.469.866,48) κι έτσι αυτά διαµορφώνονται στο ύψος των 10.105.933,22, 
είναι ίσα δηλαδή µε τα εισπρακτέα υπόλοιπα όπως αυτά διαµορφώθηκαν την 31/12/2015. Αν 
από το ποσό αυτό αφαιρέσουµε τις εισπράξεις που πραγµατοποίησε ο δήµος µας στον ΚΑΕ 
32 για το έτος 2015 (602.706,00), προκύπτει το επιτρεπόµενο ελάχιστο ποσό που θα 
εγγράψουµε στον ΚΑΕ 85 δηλ. 9.503.227,22 €. 

 
1.Β.3   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 
Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων προβλέψεων µη είσπραξης εισπρακτέων 

υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους, µε σκοπό την ορθή 
αποτύπωση αυτών όπως διαµορφώθηκαν την 31/12/2015. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

00.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 320.841,03  

20.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 19.889,94  

25.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 296.738,65  

70.8511.0001 Προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων. 922,24  

 ΣΥΝΟΛΟ 638.391,86  
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Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο αρχικά προϋπολογισθέν ποσό των Κ.Α. Εξόδων 85 
«προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του 
οικονοµικού έτους» (8.864.835,36) προσθέτουµε το ποσό των ενισχύσεων (638.391,86) κι 
έτσι αυτό διαµορφώνεται στο ύψος των 9.503.227,22, είναι ίσα δηλαδή µε το επιτρεπόµενο 
ελάχιστο ποσό των προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωµένων κατά τα 
Π.Ο.Ε. εντός του οικονοµικού έτους όπως αυτές διαµορφώθηκαν την 31/12/2015. 

 
1.Γ   ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Για τον υπολογισµό του οριστικού ταµειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσηµη κατάσταση 

συµφωνίας διαθεσίµων και ταµειακού υπολοίπου µε ηµεροµηνία 31.12.2015 η οποία αποτελεί 
προσαρµογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες – όπως 
αυτό προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασµών – 
λαµβάνοντας υπόψη κυρίως τα µετρητά του ταµείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, 
καθώς και µη ενταλµατοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα.  

Σε εκτέλεση των παραπάνω η ταµειακή υπηρεσία συνέταξε την από 29/3/2015 βεβαίωση, 
σύµφωνα µε την οποία το οριστικό ταµειακό υπόλοιπο της 31/12/2015, ανέρχεται στο ύψος 
των 1.497.332,86 €. 

 
1.Γ.1   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

5121.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

241.196,24  

5122.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη έργων του πδε ή πιστώσεις προοριζόµενες για 
δηµόσιες επενδύσεις. 

245.342,55  

5123.0001 Χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα έσοδα για την 
κάλυψη ειδικευµένων δαπανών. 

89.139,07  

51 ΣΥΝΟΛΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 575.677,86  

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, αν στο αρχικά προϋπολογισθέν ποσό του Κ.Α. 51 «χρηµατικό 
υπόλοιπο προηγούµενης χρήσης» (921.655,00) προσθέσουµε το ποσό των εισαγωγών 
(575.677,86), αυτό διαµορφώνεται στο ύψος των 1.497.332,86, είναι ίσο δηλαδή µε το 
οριστικό ταµειακό υπόλοιπο, όπως αυτό διαµορφώθηκε την 31/12/2015 και βεβαιώθηκε από 
την ταµειακή υπηρεσία. 

 
1.∆   ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων 

υποχρεώσεων όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (Π.∆. 315/99) 
της 31.12.2015. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθµισης 
για αποπληρωµή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2016 εγγράφεται το συνολικό ποσό 
που πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη 
πολυετούς ανάληψης υποχρεώσεων. 

 
1.∆.1   ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
Περικόπτονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων, µε σκοπό την ορθή αποτύπωση των 

απλήρωτων υποχρεώσεων όπως αυτές διαµορφώθηκαν την 31/12/2015. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

00.8113.0004 Επιχ. ΝΠ∆∆ ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ για την αντιµετώπιση εκτ. 
αναγκών κατά την προπαρασκευή & διεξαγωγή των 
Βουλευτικών Εκλογών 20ης Σεπτεµβρίου 2015 

110,00 

00.8113.0005 Επιχ. ΝΠΙ∆ ∆Η.ΚΕ.∆Η.ΜΕ για την αντιµετώπιση εκτ. 
αναγκών κατά την προπαρασκευή & διεξαγωγή των 
Βουλευτικών Εκλογών 20ης Σεπτεµβρίου 2015 

110,00 

00.8115.0004 Ρύθµιση απόδοσης οφειλών στο Ελληνικό ∆ηµόσιο ΠΟΕ 84.600,00 

00.8115.0005 Ρύθµιση απόδοσης οφειλών στο ΙΚΑ ΠΟΕ 7.400,00 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

10.8111.0002 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού 
προσωπικού οικονοµικών & διοικητικών υπηρεσιών 

2.880,55 

10.8111.0003 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. 
∆ικ. Αορ. Χρ. οικονοµικών & διοικητικών υπηρεσιών 

2.615,76 

15.8111.0002 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. 
∆ικ. Αορ. Χρ. Καθαριστριών σχολείων 

506,84 

15.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 60.000,65 

20.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 270,79 

20.8111.0003 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού 
προσωπικού υπηρεσίας καθ/τας 

808,50 

20.8111.0004 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού 
προσωπικού υπηρεσίας ηλ/σµου 

346,50 

20.8111.0005 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. 
∆ικ. Αορ. Χρ. υπηρεσίας καθ/τας 

513,44 

25.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 9,66 

25.8111.0003 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού 
προσωπικού υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης & 
αποχέτευσης 

115,50 

25.8111.0004 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. 
∆ικ. Αορ. Χρ. υπηρεσιών ύδρευσης, άρδευσης & 
αποχέτευσης 

124,56 

30.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 243,98 

30.8111.0003 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού 
προσωπικού υπηρεσίας τεχνικών έργων 

808,50 

30.8111.0004 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. 
∆ικ. Αορ. Χρ. υπηρεσίας τεχνικών έργων 

124,56 

35.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 522,88 

35.8111.0003 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού 
προσωπικού υπηρεσίας πράσινου 

462,00 

35.8111.0004 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 προσωπικού Ιδ. 
∆ικ. Αορ. Χρ. υπηρεσίας πράσινου 

124,56 

35.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 12.584,62 

40.8111.0003 Αποζηµίωση για την προπαρασκευή & διενέργεια του 
∆ηµοψηφίσµατος της 5ης Ιουλίου 2015 τακτικού 
προσωπικού υπηρεσίας πολεοδοµίας 

115,50 

40.8123.0001 ∆απάνες αποζηµίωσης εφαρµογής σχεδίου πόλεως 
Κινέττας (ΠΟΕ) 

969,69 

40.8123.0003 ∆απάνες αποζηµίωσης από ρυµοτοµία στα Μέγαρα (ΠΟΕ) 22.193,25 

40.8123.0004 ∆απάνες αποζηµίωσης θιγοµένων από ρυµοτοµία στο 
παλαιό σχέδιο Μεγάρων 

8.310,00 

45.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 7,13 

45.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ. 637,25 

74.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα 74,75 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ 207.591,42 
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1.∆.2   ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων, µε σκοπό την ορθή αποτύπωση των απλήρωτων 

υποχρεώσεων όπως αυτές διαµορφώθηκαν την 31/12/2015. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

00.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθ. ετών) ΠΟΕ 57.167,88  

10.8111.0001 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 521,01  

10.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 174.374,93  

20.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 173.117,69  

25.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 187.938,25  

30.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 110.205,27  

40.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 5.184,77  

40.8123.0002 ∆απάνες αποζηµίωσης εφαρµογής σχεδίου πόλεως 
Μεγάρων (ΠΟΕ) 

455.592,20  

40.8123.0005 ∆απάνες αποζηµίωσης λόγω ένταξης πολεοδοµικού σχεδίου 
περιοχής Κουµίνδρι 

8.304,05  

70.8115.0001 ∆ιάφορα έξοδα (παρελθόντων ετών) ΠΟΕ 1.488,09  

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ 1.173.894,14 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω, στο αρχικά προϋπολογισθέν ποσό των Κ.Α. Εξόδων 81 
«πληρωµές υποχρεώσεων ΠΟΕ» (6.188.151,07) προσθέτουµε το ποσό των ενισχύσεων 
(1.173.894,14) και αφαιρούµε αυτό των περικοπών (207.591,42), έτσι αυτό διαµορφώνεται 
στο ύψος των 7.154.453,79, είναι ίσο δηλαδή µε τις απλήρωτες υποχρεώσεις όπως αυτές 
προκύπτουν από το µητρώο δεσµεύσεων της 31/12/2015, δεν συµφωνεί όµως µε το ισοζύγιο 
της Γενικής Λογιστικής (Π.∆. 315/99) λόγω της µη έγκρισης των ισολογισµών των 
προηγούµενων οικονοµικών χρήσεων. 

 
2.Α   ΕΣΟ∆Α 
2.Α.1   ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟ∆ΩΝ  
Περικόπτονται οι παρακάτω Κ.Α. Εσόδων, για την ορθή απεικόνιση των λογαριασµών 

σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής "Επικύρωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων" 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1212.0008 Επιχορήγηση ΟΑΕ∆ για ασφαλιστικές 
εισφορές της απασχόλησης προσωπικού 
µέσω προγραµµάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα 

40.200,00 νέος ΚΑΕ 1219.0002 

1321.0003 Επιχ. Πράσινου Ταµείου - χρηµ. Προγρ. 
Αστική αναζωογόνηση πόλεων 2012-15 
για την προµ. ενός απορ/ρου οχήµατος 
ανακύκλωσης τύπου  πρέσας, χωρ. 16µ3 

147.600,00 νέος ΚΑΕ 1322.0001 

1322.0003 Επιχορήγηση ΟΣΚ για το έργο  8=ο Ν/Γ 
και Α.Π.Χ. κλειστό Γυµναστήριο Μεγάρων 
(Χρηµ/ση Ο.Σ.Κ & 500.000 ευρώ από τον 
∆ήµο) (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

10.000,00 νέος ΚΑΕ 1326.0001 

1328.0001 Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης της 
πόλης των Μεγάρων (Επιχ. ΠΕΠ Αττικής 
/ ΟΠΣ 370548 / Κωδ. Θεµ. Προτ. 45) 

5.000.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0005 

1328.0009 Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων της 
πόλης των Μεγάρων - Έργα Β φάσης 
(MIS 448026 ΕΠ Αττική) 

2.926.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0006 

1329.0002 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 
εκτέλεση του έργου Κοινωνική έρευνα / 
απογραφή στον οικισµό Ροµά Βλυχού 
Μεγάρων 

15.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0007 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1329.0003 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 
εκτέλεση του έργου Προώθηση της 
γραφής στην κουλτούρα των Ροµά 
Μεγάρων 

85.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0008 

1329.0004 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 
εκτέλεση του έργου Ανάδειξη κι 
αξιοποίηση πολιτιστικών προϊόντων των 
Ροµά 

85.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0009 

1329.0005 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 
εκτέλεση του έργου Ύδρευση 
Κινέττας(Υδροδότηση οικισµού Κινέττας  
Μεγάρων Α' Φάση. 

1.200.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0010 

1329.0006 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 
εκτέλεση του έργου Κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου οµβρίων στο 
Ακρογιάλι Νέας Περάµου 

3.000.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0011 

1329.0007 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 
εκτέλεση του έργου Μελέτη κατασκευής 
αποχετευτικού δικτύου οµβρίων στο 
Ακρογιάλι Νέας Περάµου 

15.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0012 

1329.0008 Επιχορήγηση Περιφέρειας Αττικής για την 
εκτέλεση του έργου Παρεµβάσεις επισκευών 
σε αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
Μεγαρέων 

300.000,00 νέος ΚΑΕ 1321.0013 

  ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 12.823.800,00   
 

2.Α.2   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟ∆ΩΝ  
Εισάγονται οι παρακάτω Κ.Α. Εσόδων, για την ορθή απεικόνιση των λογαριασµών 

σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής "Επικύρωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων", αλλά και την καλή λειτουργία του ∆ήµου.  

 
ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

0621.0001 Κάλυψη δαπάνης προνοιακών 
επιδοµάτων (άρθρου 94 παρ. 
3Β περίπτ. 17 του Ν. 
3852/2010) 

1.505.000,00  Το έσοδο αυτό θα µας 
αποδίδεται από το ΥΠΕΣ για την 
κάλυψη της εν λόγω δαπάνης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
άρθρου 94 παρ. 3Β περίπτ. 17 
του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α') & 
την υπ' αριθµό 36/2016 
απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (ΦΕΚ 804 Β'). 
(Σχετικοί ο ΚΑ 15.6741..... του 
σκλεους των εξόδων) 

1219.0002 Επιχορήγηση ΟΑΕ∆ για 
ασφαλιστικές εισφορές της 
απασχόλησης προσωπικού 
µέσω προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα 

40.200,00  Ορθή απεικόνιση λογαριασµού 
σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 απόφαση 
του ΓΓ της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής "Επικύρωση 
του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (παλαιός 
ΚΑΕ 1212.0008) 

1321.0005 Αντικατάσταση αγωγών 
ύδρευσης της πόλης των 
Μεγάρων (Επιχ. ΠΕΠ Αττικής / 
ΟΠΣ 370548 / Κωδ. Θεµ. 
Προτ. 45) 

5.000.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1328.0001) 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1321.0006 Κατασκευή δικτύου ακαθάρτων 
της πόλης των Μεγάρων - 
Έργα Β φάσης (MIS 448026 
ΕΠ Αττική) 

2.926.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1328.0009) 

1321.0007 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Αττικής για την εκτέλεση του 
έργου Κοινωνική έρευνα / 
απογραφή στον οικισµό Ροµά 
Βλυχού Μεγάρων 

15.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1329.0002) 

1321.0008 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Αττικής για την εκτέλεση του 
έργου Προώθηση της γραφής 
στην κουλτούρα των Ροµά 
Μεγάρων 

85.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1329.0003) 

1321.0009 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Αττικής για την εκτέλεση του 
έργου Ανάδειξη κι αξιοποίηση 
πολιτιστικών προϊόντων των 
Ροµά 

85.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1329.0004) 

1321.0010 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Αττικής για την εκτέλεση του 
έργου Ύδρευση 
Κινέττας(Υδροδότηση οικισµού 
Κινέττας  Μεγάρων Α' Φάση. 

1.200.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1329.0005) 

1321.0011 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Αττικής για την εκτέλεση του 
έργου Κατασκευή 
αποχετευτικού δικτύου 
οµβρίων στο Ακρογιάλι Νέας 
Περάµου 

3.000.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1329.0006) 

1321.0012 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Αττικής για την εκτέλεση του 
έργου Μελέτη κατασκευής 
αποχετευτικού δικτύου 
οµβρίων στο Ακρογιάλι Νέας 
Περάµου 

15.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1329.0007) 

1321.0013 Επιχορήγηση Περιφέρειας 
Αττικής για την εκτέλεση του 
έργου Παρεµβάσεις επισκευών 
σε αθλητικές εγκαταστάσεις 
του ∆ήµου Μεγαρέων 

300.000,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1329.0008) 

1322.0001 Επιχ. Πράσινου Ταµείου - 
χρηµ. Προγρ. Αστική 
αναζωογόνηση πόλεων 2012-
15 για την προµ. ενός 
απορ/ρου οχήµατος 
ανακύκλωσης τύπου  
πρέσσας, χωρ. 16µ3 

147.600,00  Οµοίως ως άνω (παλαιός ΚΑΕ 
1321.0003) 

1325.0008 Καθαρισµός και συντήρηση 
φρεατίων υδροσυλλογής του 
δικτύου όµβριων υδάτων που 
βρίσκεται στα όρια περιοχής 
ευθύνης της ΕΥ∆ΑΠ ΑΕ. έτους 
2016 

4.993,65  Σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 
45027/24-12-2015 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών 
(Α∆Α : ΩΩ2Λ465ΦΘΕ-895) 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1326.0001 Προγραµµατική σύµβαση µε 
τον ΟΣΚ για το έργο  8ο Ν/Γ 
και Α.Π.Χ. κλειστό 
Γυµναστήριο 
Μεγάρων(Χρηµ/ση Ο.Σ.Κ & 
500.000 ευρώ απο τον 
∆ήµο)(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

10.000,00  Ορθή απεικόνιση λογαριασµού 
σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 απόφαση 
του ΓΓ της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής "Επικύρωση 
του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (παλαιός 
ΚΑΕ 1322.0003) 

4218.0001 Επιστροφή χρηµάτων από τη 
∆ΕΥΑΜ από ποσά που 
παρακρατήθηκαν υπέρ αυτής 
από το ΤΠ∆ για  εξόφληση 
δανείου 

145.204,28  Ορθή αποτύπωση υπολοίπου 
έως 31/12/2016. Ποσό που θα 
έχει παρακρατηθεί έως 
31/12/2016 από το ΤΠ∆ για 
ληξιπρόθεσµα δάνεια της 
∆ΕΥΑΜ 1.773.536,11 - ποσό 
που µας έχει επιστρέψει η 
∆ΕΥΑΜ 665.515,83 = υπόλοιπο 
1.108.020,28.- Ποσό που έχει 
προϋπολογισθεί 962.816,00 = 
145.204,28 €. 

4218.0002 Επιστροφή χρηµάτων από τη 
∆ΕΥΑΜ από ποσά που 
παρακρατά το ΤΠ∆ για 
δοθείσες εγγυήσεις (αρ. 1 Ν. 
4093/12) 

1.078.548,48  Ποσό που θα έχει 
παρακρατηθεί έως 31/12/2016 
από το ΤΠ∆ για ληξιπρόθεσµες 
οφειλές της ∆ΕΥΑΜ προς την 
ΕΥ∆ΑΠ την 31/7/2013 
σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
ΚΥΑ 38560/26-9-13 (ΦΕΚ 2410 
Β') - Η µηνιαία παρακράτηση 
ανέρχεται στο ύψος των 
44.939,52 €, άρχισε την 
1/1/2015 και θα διαρκέσει έως 
την 31/12/2020 (72 µηνιαίες 
δόσεις). 

4219.0003 Επιστροφή αχρεωστήτως 
καταβληθέντων ποσών από 
τον Ε∆ΣΝΑ 

727.604,72   Επιστροφή ποσού από τον 
Ε∆ΣΝΑ ως αχρεωστήτως 
καταβληθέντα σύµφωνα µε τις 
υπ’ αριθµό 11/2015 (Α∆Α : 
7Ξ95ΟΡ05-Α6Β), 427/2015 
(Α∆Α : ΩΑ4ΝΟΡ05-Χ6Α) & 
45/2016 (Α∆Α : ΩΠΟ∆ΟΡ05-
ΤΟ6), ποσών 392.139,08 + 
167.732,82 + 167.732,81 
αντίστοιχα. Αναλογικά ο ποσό 
αυτό αφορά 80% στο 
ανταποδοτικό τέλος 
καθαριότητας & φωτισµού 
(582.083,78) 8% σε ΤΑΠ 
(58.208,38) & 12 % σε φόρο 
ηλεκτροδοτούµενων χώρων 
(87.312,56) 

  ΣΥΝΟΛΟ ΕΙΣΑΓΩΓΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 16.285.151,13   

 
2.Β   ΕΞΟ∆Α 
2.Β.1   ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
Περικόπτονται οι παρακάτω Κ.Α. ∆απανών. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

00.6031.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 
ειδικών θέσεων 
(περιλαµβάνονται 
βασικ.µισθ.,δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτ.επιδόµατα) 

30.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 
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00.6053.0001 Εργοδοτικές εισφορές 
υπαλλήλων ειδικών θέσεων 

7.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

10.6011.0001 Τακτικές Αποδοχές 
µονίµ.προσ.(περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός,δώρα 
εορτών,γενικά και ειδικά 
επιδόµατα) 

22.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

10.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) (ν.3655/2008 ΦΕΚ 
τ.Α'58 άρθρα 84 παρ.1 και 115 
παρ.1) 

93.300,00 Η παρακράτηση δεν θα 
γίνεται από 1/1/2016 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 
11640/28-01-2016  
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. - 
Ν.Π.∆.∆. 

10.6162.0001 Εργασίες συντήρησης ∆ηµοτικού 
εργαστηρίου περιβάλλοντος 
(συντηρ.οργάνων-ανάπτυξης 
λογισµικ.επεξεργασία 
δεδοµένων) 

3.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

15.6054.0001 Ασφαλιστικές εισφορές 
προσωπικού προγραµµάτων 
κοινωφελούς χαρακτήρα υπερ 
ΙΚΑ 

370,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

15.6473.0001 Κοινωνική έρευνα / απογραφή 
στον οικισµό Ροµά Βλυχού 
Μεγάρων (Επιχ. Περ. Αττικής) 

15.000,00 Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε 
την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 
απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (νέος 
ΚΑΕ 60.6473.0001) 

15.6473.0002 Προώθηση της γραφής στην 
κουλτούρα των Ροµά Μεγάρων  
(Επιχ. Περ. Αττικής) 

85.000,00 Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε 
την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 
απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (νέος 
ΚΑΕ 60.6473.0002) 

15.6473.0003 Ανάδειξη κι αξιοποίηση 
πολιτιστικών προϊόντων των 
Ροµά  (Επιχ. Περ. Αττικής) 

85.000,00 Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε 
την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 
απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (νέος 
ΚΑΕ 60.6473.0003) 

15.6699.0002 Λοιπές προµήθειες αναλώσιµων 
ειδών κοινωνικού παντοπωλείου 

6.000,00 Περικοπή πίστωσης για την 
ακριβή απεικόνιση των ΚΑΕ 

20.6041.0001 Αποδοχές υπαλ.ορισµένου 
χρόνου (καθ/τος) 

37.070,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 
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20.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) (ν.3655/2008 ΦΕΚ 
τ.Α'58 άρθρα 84 παρ.1 και 115 
παρ.1) καθαριότητας 

40.960,00 Η παρακράτηση δεν θα 
γίνεται από 1/1/2016 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 
11640/28-01-2016  
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. - 
Ν.Π.∆.∆. 

20.6056.0003 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) (ν.3655/2008 ΦΕΚ 
τ.Α'58 άρθρα 84 παρ.1 και 115 
παρ.1) ηλεκτροφωτισµού 

11.380,00 Η παρακράτηση δεν θα 
γίνεται από 1/1/2016 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 
11640/28-01-2016  
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. - 
Ν.Π.∆.∆. 

20.8511.0002 Λογιστική εκκρεµότητα 
παρακράτησης Ε∆ΣΝΑ έτους 
2013 

445.000,00 Μεταφορά πίστωσης για 
την ολοκλήρωση της 
λογιστικής 
τακτοποίησης(νέος ΚΑΕ 
20.8511.0002) 

25.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) (ν.3655/2008 ΦΕΚ 
τ.Α'58 άρθρα 84 παρ.1 και 115 
παρ.1) 

6.830,00 Η παρακράτηση δεν θα 
γίνεται από 1/1/2016 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 
11640/28-01-2016  
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. - 
Ν.Π.∆.∆. 

30.6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων 
υπαλλήλων 

12.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

30.6012.0001 ΑποζηµίωσηΥπερωριακής 
εργασίας µονίµων 

2.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

30.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων 
αορίστου χρόνου 

22.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

30.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) (ν.3655/2008 ΦΕΚ 
τ.Α'58 άρθρα 84 παρ.1 και 115 
παρ.1) 

34.140,00 Η παρακράτηση δεν θα 
γίνεται από 1/1/2016 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 
11640/28-01-2016  
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. - 
Ν.Π.∆.∆. 

35.6021.0001 Τακτικές αποδοχές 
υπαλ.αορίστου χρόνουν 
(περιλαµβάνονται βασικός 
µισθός, δώρα εορτών, γενικά και 
ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

22.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

35.6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής 
εργασ.και για εξαιρέσιµες ηµέρες 
και νυχτερινές ώρες και λοιπές 
πρόσθετες αµοιβ.αορ.χρ. 

2.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

35.6052.0001 ΙΚΑ  εργοδ. αορίστου χρόνου 5.000,00 Περικοπή πλεονάζουσας 
πίστωσης 

35.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) (ν.3655/2008 ΦΕΚ 
τ.Α'58 άρθρα 84 παρ.1 και 115 
παρ.1) 

13.660,00 Η παρακράτηση δεν θα 
γίνεται από 1/1/2016 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 
11640/28-01-2016  
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. - 
Ν.Π.∆.∆. 

40.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) (ν.3655/2008 ΦΕΚ 
τ.Α'58 άρθρα 84 παρ.1 και 115 
παρ.1) 

20.480,00 Η παρακράτηση δεν θα 
γίνεται από 1/1/2016 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 
11640/28-01-2016  
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. - 
Ν.Π.∆.∆. 
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45.6056.0001 Ετήσια εισφορά στο ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) (ν.3655/2008 ΦΕΚ 
τ.Α'58 άρθρα 84 παρ.1 και 115 
παρ.1) 

4.560,00 Η παρακράτηση δεν θα 
γίνεται από 1/1/2016 
σύµφωνα µε το υπ' αριθµό 
11640/28-01-2016  
έγγραφο του Ε.Τ.Ε.Α. - 
Ν.Π.∆.∆. 

63.6275.0002 Καθαρισµός και συντήρηση 
φρεατίων υδροσυλλογής του 
δικτύου όµβριων υδάτων που 
βρίσκεται στα όρια περιοχής 
ευθύνης της ΕΥ∆ΑΠ Α.Ε. 

4.993,65 Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε 
την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 
απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (νέος 
ΚΑΕ 25.6275.0003) 

70.6051.0001 ΙΚΑ εργοδότου µονίµων 
(σφαγεία) 

3.100,00 Μεταφορά πίστωσης σε 
ΚΑΕ 70.6052.0001 λόγω 
λάθους κωδικοποίησης  

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1.033.843,65  

 

2.Β.2   ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ 
Περικόπτονται οι παρακάτω Κ.Α. Έργων για την ορθή απεικόνιση των λογαριασµών 

σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής "Επικύρωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων" 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

25.7312.0012 Ύδρευση Κινέττας(Υδροδότηση 
οικισµού Κινέττας Μεγάρων Α' 
Φάση:1)Εξωτερικός Αγωγός 
Ύδρευσης,2)Κεντρική ∆εξαµενή) 
(Επιχ. Περ. Αττικής) 

1.200.000,00  νέος ΚΑΕ 
63.7312.0002 

25.7312.0013 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 
οµβρίων στο Ακρογιάλι Νέας 
Περάµου  (Επιχ. Περ. Αττικής) 

3.000.000,00  νέος ΚΑΕ 
63.7312.0003 

25.7412.0002 Μελέτη κατασκευής αποχετευτικού 
δικτύου οµβρίων στο Ακρογιάλι Νέας 
Περάµου  (Επιχ. Περ. Αττικής) 

15.000,00  νέος ΚΑΕ 
63.7412.0001 

30.7336.0092 Παρεµβάσεις επισκευών σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις του ∆ήµου 
Μεγαρέων (Επιχ. Περ. Αττικής) 

300.000,00  νέος ΚΑΕ 
64.7336.0001 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΚΟΠΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.515.000,00  

 
2.Β.3   ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
Ενισχύονται οι παρακάτω Κ.Α. ∆απανών. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

00.6053.0005 Ταµείο Υγείας & Πρόνοιας Νοµικών 200,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6111.0001 Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων 

20.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6126.0004 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΙΚΑ 
ανασφάλιστου αντιδηµάρχου 

1.400,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6443.0022 Πανηγύρι Αγίου Γεωργίου ∆ηµ. Κοιν. 
Ν. Περάµου 

500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6511.0001 Τόκοι δανείου 2015 26.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 



 38 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

00.6511.0003 Τόκοι δανείου λειτουργικών δαπανών 
Της Περάµου από τράπεζα Πειραιώς 

150,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6516.0001 Χρεολύσια δανείου 2015 26.600,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6516.0003 Χρεολύσιο δανείου λειτουργικών 
δαπανών Της Περάµου από τράπεζα 
Πειραιώς 

2.960,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6521.0002 Τόκοι δανείου Επενδυτικής Τράπεζας 840,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6526.0002 Χρεωλύσια δανείου επενδυτικής 
τράπεζας 

27.170,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6821.0001 Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις Χρήσης 

10.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

00.6823.0001 Τόκοι υπερηµερίας χρήσης 8.630,00  Για την πληρωµή τόκων 
υπερηµερίας στον κο 
Σύριο Κωνστανίνο, 
σύµφωνα µε την 2234/15 
απόφαση του διοικητικού 
εφετείου Αθηνών και την 
511/2015 απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής 
(Α∆Α : 7ΜΝ7ΩΚΠ-ΖΚΡ) 

10.6021.0001 Τακτικές αποδοχές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου 
(περιλαµβ.βας.µισθός δώρα εορτών, 
γενικά και ειδικά επιδόµατα) 

115.700,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές υπαλλήλων µε 
σύµβαση αορίστου χρόνου (ΙΚΑ – 
ΤΕΑΜ) 

25.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6265.0007 Συντήρηση & επισκευή κλιµατιστικών 
του ∆ήµου 

6.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6266.0001 Συντήρηση µηχανογραφικής 
εφαρµογής νεκροταφείου 

300,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6273.0001 Φωτισµός και κίνηση (µε ηλεκτρισµό ή 
φωταέριο) για δικές της 
υπηρεσίες.(∆ΕΗ κατ/τα) 

20.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6613.0001 Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού 1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6613.0002 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης 4.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6613.0003 Προµήθεια διπλού καρµπονιζέ 
χαρτιού Α3 & Α4 

200,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6613.0005 Προµήθεια φακέλων. 1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

10.6614.0001 ∆ιάφορες προµήθειες ειδών γραφείου 3.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

15.6021.0001 Τακτικές αποδοχές µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου (καθαρίστριες 
σχολείων) 

4.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

15.6052.0001 Εργοδοτικές εισφορές µε σύµβαση 
αορίστου χρόνου (καθαρίστριες 
σχολείων) 

1.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

15.6054.0002 Ασφαλιστικές εισφορές προσωπικού 
προγραµµάτων κοινωφελούς 
χαρακτήρα υπερ ΤΣΜΕ∆Ε 

370,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

15.6613.0001 Προµήθεια χαρτιού φωτοτυπικού 
µηχ/σης ΚΕΠ 

500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

15.6691.0001 ∆ιάφορες προµήθειες ειδών 
σηµαιοστολισµού 

1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6012.0001 Υπερωριακή εργασία (καθ/τας) 3.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6021.0001 Αποδοχές αορίστου χρόνου 
υπαλ.καθ/τος 

21.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6022.0001 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρέσιµες ηµέρες και 
νυκτερινές ώρες προσωπικού µε 
σύµβαση εργασίας Ιδ. ∆ικ Αορ. Χρ. 
υπηρεσίας καθαριότητας 

2.700,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6022.0002 Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
και για εξαιρ. υπηρ. ηλ/σµού 

400,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6051.0001 ΤΥ∆ΚΥ εργοδότου καθ/τος 500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6051.0002 ΤΥ∆ΚΥ εργοδ. ηλεκτρ/σµού 100,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6051.0003 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) τακτικών υπαλλήλων 
υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού (Ν. 
4024/2011, άρθρο 1, παρ. 2) 

820,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6051.0004 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
ΕΤΕΑ (ΤΕΑ∆Υ) (καθαρ.) 

7.550,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6052.0001 ΙΚΑ  ΕΡΓΟ∆. αορίστου  (ΚΑΘ/ΤΟΣ) 1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6151.0001 ∆ικαιώµατα τρίτων(∆ΕΗ κλπ) από την 
είσπραξη τελών και φόρων. 

25.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6279.0011 Στείρωση αδέσποτων σκύλων 4.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης 
για την εκτέλεση της εν 
λόγω δαπάνης 

20.6662.0001 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

29.508,00  Η προµήθεια εκτελείται 
σύµφωνα µε την 
440/2015 απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής 
(Α∆Α : 7ΟΕ1ΩΚΠ-
ΣΜΞ) 

20.6699.0001 Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών 
αγαθών καθαριότητος 

2.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

20.6699.0002 ∆ιάφορες προµήθειες καταναλωτικών 
αγαθών ηλεκτροφωτισµού 

6.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

25.6699.0002 Λοιπές προµήθειες υπηρεσίας 
ύδρευσης 

3.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6051.0007 ΕΤΕΑ (ΤΕΑ∆Υ) εργοδότου 900,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6261.0001 Συντήρηση δηµοτικών κτιρίων 7.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6265.0004 Συντήρηση κι επισκευή κλιµατιστικών 
µηχανηµάτων τεχνικής υπηρεσίας κι 
εξωτερικών συνεργείων 

5.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6279.0002 Υδρευση πλατειών,παιδικών χαρών 
και ποιπών παγίων εγκαταστάσεων 
κοινής χρήσης 

23.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης και λοιπά 
υλικά γραφείων 

2.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6613.0001 Προµήθεια φωτοτυπικού χαρτιού ΤΥ 
–Πολεοδοµίας 

2.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6613.0002 Προµήθεια υλικών µηχανογράφησης 
ΤΥ –Πολεοδοµίας 

3.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 
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30.6613.0003 ∆απάνες φωτοαντιγράφων Τ.Υ. 2.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6661.0002 ∆ιάφορες προµήθειες υλικών κτιρίων 4.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6662.0004 Προµήθεια θραυστού υλικού 3Α για τη 
συντήρηση διάφορων δρόµων 

5.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6662.0009 Προµήθεια ειδών κιγκαλερίας 10.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6662.0013 Προµήθεια ∆οµικών Υλικών 8.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6699.0001 Λοιπές προµήθειες καταναλωτικών 
αγαθών 

4.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.6699.0007 Προµήθεια διαφόρων υλικών 8.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

30.7135.0002 Προµήθεια µηχανολογικών εργαλείων 
εργοταξίου 

4.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

35.6011.0001 Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός, δώρα εορτών, γενικά 
και ειδικά τακτικά επιδόµατα) 

13.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

35.6699.0002 Λοιπές προµήθειες Υπηρ. πρασίνου 2.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

40.7421.0002 ∆απάνες αποζηµίωσης  θιγοµένων 
από ρυµοτοµία στην επέκταση  
σχεδίου πόλεως Μεγάρων 

80.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

45.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΕΤΕΑ 
(ΤΕΑ∆Υ) τακτικών υπαλλήλων 
υπηρεσίας νεκροταφείων (Ν. 
4024/2011, άρθρο 1, παρ. 2) 

1.340,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

45.6279.0001 Απολύµανση ∆ηµ/κού Νεκροταφείου 1.000,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

74.6011.0001 Τακτικές αποδοχές µονίµων 
υπαλλήλων γραφείων Γεωργικής 
Ανάπτυξης 

1.500,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

74.6051.0001 Εργοδοτικές εισφορές προσωπικού 
υπέρ ΕΤΕΑ (ΤΕΑ∆Υ) 

50,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

74.6051.0002 Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΟΠΑ∆ 150,00  Ενίσχυση ανεπαρκούς 
πίστωσης 

 ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 603.038,00  

 

2.Β.4   ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ 
∆ηµιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. ∆απανών, για την ορθή απεικόνιση των λογαριασµών 

σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής "Επικύρωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων", αλλά και την καλή λειτουργία του ∆ήµου. 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

00.6142.0039 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 
δηµοτικού συµβουλίου έτους 
2014 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

6.000,00  Η υπηρεσία εκτελέστηκε 
σύµφωνα µε την 549/2015 
απόφαση του κου 
∆ήµαρχου (Α∆Α : 
6ΨΕΜΩΚΠ-∆Γ0) 

00.6142.0040 Αποµαγνητοφώνηση πρακτικών 
δηµοτικού συµβουλίου έτους 
2015 (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

6.000,00  Η υπηρεσία εκτελέστηκε 
σύµφωνα µε την 550/2015 
απόφαση του κου 
∆ήµαρχου (Α∆Α : 
6Κ3ΓΩΚΠ-ΝΕΛ) 

00.6331.0004 Παράβολα για µεταβίβασης και 
αλλαγές αδειών µεταφορικών 
µέσων 

1.500,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 
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00.6443.0040 Αγώνας δρόµου λιµένων 
Μεγάρων - Ν. Περάµου 

2.000,00   το ποσό προέρχεται από 
δωρεές σύµφωνα µε τις 105 
& 122 / 2016 αποφάσεις της 
οικονοµικής επιτροπής (Α∆Α : 
ΩΛΕ0ΩΚΠ-ΩΣΧ & Ω1ΝΙΩΚΠ-
Β8Λ αντίστοιχα). 

00.6443.0041 Εορτή πρωτοχρονιάς επόµενου 
έτους 

2.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

00.6715.0004 Επιχορήγηση Ν.Π.∆.∆.  
ΗΡΟ∆ΩΡΟΣ για την κάλυψη 
δαπανών µισθοδοσίας 
προσωπικού των κέντρων 
στήριξης Ροµά και ευπαθών 
οµάδων 

7.500,00  το ποσό αυτό µας 
αποδόθηκε δυνάµει της υπ' 
αριθµό 44673/24-12-2015 
απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών (Α∆Α : 
7ΡΑ8465ΦΘΕ-3Ξ2) και 
βρίσκεται στο χρηµατικό 
υπόλοιπο του ∆ήµου. 

00.6735.0001 Επιχορηγήσεις σε αθλητικούς 
συλλόγους και σωµατεία 

5.000,00  προαιρετική επιχορήγηση 
σύµφωνα µε τις διατάξεις 
του αρ. 202 του Ν. 
3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') 

00.6737.0002 Σύµβαση συν/σίας µε Ε∆ΣΝΑ για 
την εκτέλ. προγράµµ. 
λειοτεµαχισµού & µεταφ/σης των 
ογκωδών & απορριµ.πράσινου 
∆ήµου Μεγαρέων. 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

7.000,00  Η προγραµµατική 
σύµβαση εκτελείται 
σύµφωνα µε την 238/2015 
απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου (Α∆Α : 
Ω8ΚΓΩΚΠ-7ΒΥ) 

00.6821.0003 Φορολογικά πρόστιµα και 
προσαυξήσεις ΠΟΕ 

30.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

10.6236.0001 Μίσθωµα γραµµατοθυρίδας 57,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

10.6265.0009 Συντήρηση & επισκευή 
µηχανογραφικού 
εξοπλισµού,δικτύων 
κλπ.δηµ.καταστηµάτων & 
τεχνικής υπηρεσίας. 

1.025,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

10.6265.0010 Συντήρηση & επισκευή 
µηχανογραφικού 
εξοπλισµού,δικτύων 
κλπ.δηµ.καταστηµάτων δηµοτικής 
κοινότητας Νέας Περάµου. 

12.300,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

10.6614.0002 Προµήθεια διαφόρων εντύπων 
υπηρεσιών γραφείων του ∆ήµου 

2.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

10.7133.0004 Προµήθεια κλιµατιστικών για την 
αίθουσα συνεδριάσεων του 
δηµοτικού συµβουλίου 

3.075,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

15.6231.0002 Οφειλή στη ΓΑΙΑ ΟΣΕ παλαιών 
µισθωµάτων χώρου στάθµευσης 
και δικ. έξοδα σύµφ. µε την 
27692/2014 απόφ. του Μον/λούς 
Πρ/κείου Αθηνών (ετήσια  δόση 
2/10) 

3.760,00  Αποτελεί την 2η από 10 
δόσεις σύµφωνα µε την υπ' 
αριθµό 306/2014 απόφαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
(Α∆Α :  7ΜΒΓΩΚΠ-Ν66), 
στην οποία λήφθηκε υπ' όψη 
η υπ' αριθµό 27692/2014 
απόφ. του Μον/λούς Πρ/κείου 
Αθηνών (∆ΙΑΤΑΓΗ 
ΠΛΗΡΩΜΗΣ) 

15.6266.0001 Συντήρηση και υποστήριξη 
εφαρµογής προνοιακών 
επιδοµάτων 

1.968,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 
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15.6699.0003 Λοιπές προµήθειες αναλώσιµων 
ειδών κοινωνικού παντοπωλείου 
2016 

10.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

15.6741.0001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες 
Βαριάς Αναπηρίας 

848.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0002 Επίδοµα αιµατολογικών 
νοσηµάτων, αιµολυτική αναιµία, 
αιµορροφυλία, AIDS 

134.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0004 Επίδοµα βαριάς νοητικής 
καθυστέρησης 

212.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0005 Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ 
ακρωτηριασµένους 

46.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0006 Επίδοµα Στεγαστικής Συνδροµής 4.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0007 Επίδοµα Ανασφάλιστων 
Παραπληγικών, Τετραπληγικών 

83.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0008 Επίδοµα Παραπληγικών, 
Τετραπληγικών ∆ηµοσίου 

31.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0009 Επίδοµα Τυφλότητας 113.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 
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15.6741.0010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα άτοµα 32.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0013 Επίδοµα οµογενών - προσφύγων 1.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.6741.0014 Επίδοµα Προστασίας Μητρότητας 1.000,00  Απόδοση προνοιακών 
επιδοµάτων σύµφωνα µε 
το υπ' αριθµό 531/1-4-
2016 έγγραφο της 
∆ιεύθυνσης Πρόνοιας 
(σχετική αναφορά στον ΚΑ 
Εσόδων 0621.0001) 

15.7135.0003 Προµήθεια καθισµάτων 5.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

20.6634.0002 Προµήθεια διαφόρων ειδών 
καθαριότητας κι ευπρεπισµού 

3.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

20.6635.0007 Προµήθεια σάκων απορριµµάτων 3.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

20.6662.0002 Προµήθεια λαµπτήρων για 
συντήρηση δικτύου φωτισµού 
οδών πλατειών (ΦΟΠ) της ∆ηµ. 
Κοιν. Ν. Περάµου 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

15.523,00  Η προµήθεια εκτελείται 
σύµφωνα µε την 439/2015 
απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής (Α∆Α : 
7ΒΕ8ΩΚΠ-ΡΥ∆) 

20.6721.0002 Λογιστική εκκρεµότητα 
παρακράτησης Ε∆ΣΝΑ έτους 
2013 

445.000,00  Μεταφορά πίστωσης για 
την ολοκλήρωση της 
λογιστικής 
τακτοποίησης(παλαιός 
ΚΑΕ 80.8511.0002) 

20.7135.0001 Προµήθεια κάδων απορριµµάτων 3.400,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

25.6275.0003 Καθαρισµός & συντήρηση 
φρεατίων υδροσυλλογής του 
δικτύου οµβρίων υδάτων που 
βρίσκονται στα όρια περιοχής 
ευθύνης της ΕΥ∆ΑΠ 
ΑΕ.(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

3.336,09  Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε την 
υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-
2016 απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων" καθώς και ορθή 
αποτύπωση του υπολοίπου 
του λογαριασµού (παλαιός 
ΚΑΕ 63.6275.0002) 

25.6699.0003 Προµήθεια διάφορων υδραυλικών 
ειδών 

5.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30.6142.0001 Υπηρεσίες εξειδικευµένων 
συµβούλων για την ένταξη έργων 
σε χρηµατοδοτούµενα 
προγράµµατα για το ∆ήµο 
Μεγαρέων 

22.140,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

30.6265.0005 Ετήσια συντήρηση δύο χηµικών 
τουαλετών ανοιχτού τύπου µε 
νιπτήρα 

1.300,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

30.6661.0001 Προµήθεια υαλοπινάκων 3.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

30.6661.0003 Προµήθεια χρωµάτων για τη 
συντήρηση κτιρίων 

3.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

30.6662.0003 Προµήθεια ξυλείας για τη 
συντήρηση κι επισκευή λοιπών 
εγκαταστάσεων 

1.500,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

30.6662.0012 Προµήθεια σιδήρου και σωλήνων 1.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

30.7135.0004 Προµήθεια 2 χηµικών τουαλετών 
µε νιπτήρα 

1.200,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

30.7135.0008 Προµήθεια εξοπλισµού παιδικών 
χαρών 

10.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

45.6279.0002 Συντήρηση, καθαρισµός 
δηµοτικού νεκροταφείου 
Μεγάρων ∆ηµ. Κοιν. Μεγάρων 

2.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

45.7112.0001 Αγορά οικοπέδου για επέκταση 
νεκροταφείου Νέας Περάµου 

15.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

60.6473.0001 Κοινωνική έρευνα / απογραφή 
στον οικισµό Ροµά Βλυχού 
Μεγάρων (Επιχ. Περ. Αττικής) 

15.000,00  Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε την 
υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-
2016 απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων" (παλαιός ΚΑΕ 
15.6473.0001) 

60.6473.0002 Προώθηση της γραφής στην 
κουλτούρα των Ροµά Μεγάρων  
(Επιχ. Περ. Αττικής) 

85.000,00  Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε την 
υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-
2016 απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων" (παλαιός ΚΑΕ 
15.6473.0002) 

60.6473.0003 Ανάδειξη κι αξιοποίηση 
πολιτιστικών προϊόντων των 
Ροµά  (Επιχ. Περ. Αττικής) 

85.000,00  Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε την 
υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-
2016 απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων" (παλαιός ΚΑΕ 
15.6473.0003) 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

70.6052.0001 ΙΚΑ εγοδοτότου  αορίστου χρόνου 
(σφαγεία) 

3.100,00  Μεταφορά πίστωσης από 
ΚΑΕ 70.6051.0001 λόγω 
λάθους κωδικοποίησης  

70.6117.0001 Αµοιβές προσωπικού µε 
σύµβαση µίσθωσης έργου 
(κτηνιάτρου) 

9.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

70.6276.0001 ∆απάνες εκκένωσης βόθρων 
∆ηµ/κων Σφαγείων 
(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

2.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

70.6661.0001 ∆ιάφορα υλικά συντήρησης 
επισκευής κτιρίων (σφαγεία) 

3.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

70.6699.0004 ∆ιάφορες προµήθειες 
Υπηρ.Σφαγείων 

2.000,00  ∆ηµιουργία πίστωσης για 
την εκτέλεση της εν λόγω 
δαπάνης 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ∆ΑΠΑΝΩΝ 2.353.684,09  

 

2.Β.5   ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ 
∆ηµιουργούνται οι παρακάτω Κ.Α. Έργων, για την ορθή απεικόνιση των λογαριασµών 

σύµφωνα µε την υπ' αριθµό 3657/1446/5-2-2016 απόφαση του ΓΓ της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής "Επικύρωση του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 του ∆ήµου 
Μεγαρέων", αλλά και την καλή λειτουργία του ∆ήµου. 

 

ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

30.7322.0020 Ανάπλαση κεντρικής παιδικής 
χαράς Νο1 στη ∆ηµοτική 
Κοινότητα Νέας 
Περάµου(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

2.050,00  Σύµφωνα µε την υπ' 
αριθµό 248/2015 
απόφαση του δηµοτικού 
συµβουλίου για την(Α∆Α 
: Ω21ΣΩΚΠ-2Σ5) 

30.7326.0090 Ασφαλτόστρωση γηπέδου 
µπάσκετ στη θέση Κουρκούρια στα 
Μέγαρα. 

4.900,00  Για το έργο αυτό καθώς και 
του υπό Κ.Α 30.7326.0091, 
το ποσό των 6.000 € είναι 
δωρεά της ΟΛΥΜΠΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ σύµφωνα µε την 
υπ' αριθµό 230/15 απόφαση 
της οικονοµικής επιτροπής 
Α∆Α : 7Β2ΜΩΚΠ-6Φ8 

30.7326.0091 Ασφαλτόστρωση γηπέδου 
µπάσκετ στον αύλειο χώρο του 
1ου & 3ου ∆ηµ. Σχολείου Νέας 
Περάµου. 

4.900,00  Για το έργο αυτό καθώς και 
του υπό Κ.Α 30.7326.0090, 
το ποσό των 6.000 € είναι 
δωρεά της ΟΛΥΜΠΙΑ 
Ο∆ΟΣ ΑΕ σύµφωνα µε την 
υπ' αριθµό 230/15 απόφαση 
της οικονοµικής επιτροπής 
Α∆Α : 7Β2ΜΩΚΠ-6Φ8 

63.7312.0002 Ύδρευση Κινέττας(Υδροδότηση 
οικισµού Κινέττας Μεγάρων Α' 
Φάση:1)Εξωτερικός Αγωγός 
Ύδρευσης,2)Κεντρική ∆εξαµενή) 
(Επιχ. Περ. Αττικής) 

1.200.000,00  Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε 
την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 
απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (παλαιός 
ΚΑΕ 25.7312.0012) 
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ΚΑΕ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

63.7312.0003 Κατασκευή αποχετευτικού δικτύου 
οµβρίων στο Ακρογιάλι Νέας 
Περάµου  (Επιχ. Περ. Αττικής) 

3.000.000,00  Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε 
την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 
απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (παλαιός 
ΚΑΕ 25.7312.0013) 

63.7412.0001 Μελέτη κατασκευής αποχετευτικού 
δικτύου οµβρίων στο Ακρογιάλι 
Νέας Περάµου  (Επιχ. Περ. 
Αττικής) 

15.000,00  Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε 
την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 
απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (παλαιός 
ΚΑΕ 25.7412.0002) 

64.7336.0001 Παρεµβάσεις επισκευών σε 
αθλητικές εγκαταστάσεις του 
∆ήµου Μεγαρέων (Επιχ. Περ. 
Αττικής) 

300.000,00  Ορθή απεικόνιση 
λογαριασµού σύµφωνα µε 
την υπ' αριθµό 
3657/1446/5-2-2016 
απόφαση του ΓΓ της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής "Επικύρωση του 
προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2016 του 
∆ήµου Μεγαρέων" (παλαιός 
ΚΑΕ 30.7336.0092) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 4.526.850,00  

 

3.   ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
Μετά τα παραπάνω το αποθεµατικό ανέρχεται: 

ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΗΜΟ ΠΟΣΟ 

90.9111 ΑΡΧΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ (+) 33.831,03  

1.Α.1 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι (-) 1.393.812,00  

1.Α.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ Ι (+) 114.990,00  

1.Β.1 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ (-) 1.469.866,48  

1.Β.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟ∆ΩΝ ΟΜΑ∆ΑΣ ΙΙ (+) 2.276.372,03  

1.Β.3 ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟ∆ΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ (-) 638.391,86  

1.Γ.1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ  ΕΣΟ∆ΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ 

(+) 575.677,86  

1.∆.1 ΠΕΡΙΚΟΠΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΕΩΝ ΠΟΕ 

(+) 207.591,42  

1.∆.2 ΕΝΙΣΧΥΣΗ Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩ-
ΣΕΩΝ ΠΟΕ 

(-) 1.173.894,14  

2.Α.1 ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΕΣΟ∆ΩΝ (-) 12.823.800,00  

2.Α.2 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟ∆ΩΝ  (+) 16.285.151,13 

2.Β.1 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (+) 1.033.843,65  

2.Β.2 ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΕΡΓΩΝ (+) 4.515.000,00  

2.Β.3 ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (-) 603.038,00  

2.Β.4 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ∆ΑΠΑΝΩΝ (-) 2.353.684,09 

2.Β.5 ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΕΡΓΩΝ (-) 4.526.850,00  

90.9111 ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  59.120,55 
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Β) Εντάσσει στο Τεχνικό Πρόγραµµα τρέχοντος έτους τα παρακάτω  έργα ως εξής:  
 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
Στην κατηγορία 1.1.3.1 ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

1.1.3.1.3 Κ.Χ. – ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ - ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ  - ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 
 

Με α/α  2 Ασφαλτόστρωση γηπέδου µπάσκετ στη θέση Κουρκούρια 
στα Μέγαρα. 

4.900,00 € 

 
 ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΠΕΡΑΜΟΥ 

1. Στην κατηγορία 1.2.3.1. ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 
1.2.3.1.3. Κ.Χ. –ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ - ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

 

Με α/α  1 Ανάπλαση κεντρικής παιδικής χαράς Νο1 στη 
∆ηµοτική Κοινότητα Νέας Περάµου(ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ) 

2.050,00 € 

 

2. Στην κατηγορία 1.2.4.1. ΝΕΑ ΕΡΓΑ Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ  
1.2.4.1.3. Κ.Χ. –ΧΩΡΟΙ ΠΡΑΣΙΝΟΥ-ΧΩΡΟΙ ΑΘΛΗΣΗΣ - ΥΠΟ∆ΟΜΕΣ 

 

Με α/α  3 Ασφαλτόστρωση γηπέδου µπάσκετ στον αύλειο χώρο 
του 1ου & 3ου ∆ηµ. Σχολείου Νέας Περάµου. 

4.900,00 € 

 

 Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι Χοροζάνης Αντώνιος και Μιχάλαρος Ιωάννης 
µειοψηφούν.   

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθµό 65/2016. 

…………………………………………………………………………………….…….       
         Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

  Ο Πρόεδρος                                                        Οι ∆.Σ/λοι 

Μιχάλαρος Γεώργιος  Φωτίου Σταύρος  του Νικ. ∆ρυµούσης Κων/νος 

 ∆ήµας Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 

Η Γραµµατέας Μαυροειδή Βασιλική Βογιατζή Εµµανουέλα 

Ρήγα Ελένη Κοσµόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 

 Σταµούλης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 

 Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος 
∆ηµ.Κοιν. Μεγαρέων Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 

Μουσταϊρας Ηλίας Παπανίκος ∆ηµήτριος Παπαλευθέρης Ελευθ. 

 Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 

 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Μιχάλαρος Ιωάννης 
 Παπαπανούσης Νικόλαος  

   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 


