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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
 Εκ  του υπ’ αριθ. 18/28-7-2017 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
Δημοτικού Σ/λίου Δήμου Μεγάρων. 
 

Αριθ.αποφ. 191/2017 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου 

οικονομικού έτους 2017. 
  
 Στο Δημαρχιακό Κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα 28 Ιουλίου 2017 
ημέρα Παρασκευή & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 12284/23-7-2017 
εγγράφου προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που 
επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των μελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα 
σχετικά αποδεικτικά επιδόσεως, σύμφωνα με τις Δ/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου 33 
Δημοτικών Συμβούλων ευρέθησαν παρόντες 24 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 
Μαυροειδή Βασιλική-Πρόεδρος Ρήγα Ελένη Κολάτας Ιωάννης 
Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Παπαπανούσης Νικόλαος Βογιατζή Εμμανουέλα 
Μιχάλαρος Γεώργιος Σταμούλης Ιωάννης Σωτηρίου Γεώργιος 
Κοσμόπουλος Ελευθεριος Δρυμούσης Κων/νος Παπανίκος Δημήτριος 
Δήμας Ιωάννης Μαρινάκης Ιωάννης Πιλίλης Σωτήριος 
Κορώσης Σπυρίδων Φωτίου Σταύρος του Κων. Παπαλευθέρης Ελευθ. 
Λέλης Μελέτιος Ζάλης Αθανάσιος Μπερδελής Γεώργιος 
Καράμπελας Κων/νος Κόττας Βασίλειος Γρίβα Παναγιώτα 
Ρήγα Ιωάννα Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 
Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος ========== 
Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης Λιώτας Δημοσθ.-ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  Δημοτ. Κοινότ.Ν.Περάμου 
   
 Η κα. Πρόεδρος   εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 

Προσκληθείς παρίστανται ο Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Ι. 
Γρηγόριος καθώς και ο Πρόεδρος του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας 
Μεγαρέων κ. Μουσταϊρας Ηλίας. 

Στην αρχή της υπ’ αριθ. 194/2017 αποφάσεως προσήλθαν οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι κ.κ. Βογιατζή Εμμανουέλλα,  Παπαλευθέρης Ελευθέριος και      
Μιχάλαρος Ιωάννης. 
………………………………………………………………………………………….. 

Αρχομένης της συνεδριάσεως η κα Πρόεδρος εισηγείται το 1ο θέμα της 
ημερησίας Δ/ξεως περί του εν περιλήψει αντικειμένου και θέτει υπ’ όψη των μελών 
του  Δημοτικού Συμβουλίου την  υπ’ αριθ. 488/2017 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής του  Δήμου μας περί: «Αναμόρφωσης πρ/σμού οικονομικού έτους 
2017» με την οποία αποφάσισε και: 
      Α) Εγκρίνει την αναμόρφωση πρ/σμού οικονομικού έτους 2017, η οποία έχει 
ως εξής: 
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1.Α    ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2017  
για την ομάδα εσόδων Ι (ίδια έσοδα), ανέρχονται σε  5.428.111,17 €, είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του του αρ. 3 και της παρ. 1 του αρ. 6 της υπ' αριθμό 23976/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2311 Β'). Πρέπει όμως να επαναϋπολογισθούν οι επιμέρους λογαριασμοί, προκειμένου να 
αποτυπωθούν στον π/υ του Δήμου σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του α’ εξαμήνου και τον 
υπό τροποποίηση πίνακα “5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Δήμων & 
ΝΠΔΔ” του ολοκληρωμένου πλαίσιου δράσης του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017. 
1.Α.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 
 
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

 0421.0001 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων 
(άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 

1.000,00 5.650,00  6.650,00  

 0521.0001 Εισφορά σε χρήμα  Κινέττας 500,00 2.000,00  2.500,00  
 0521.0003 Εισφορά σε χρήμα Μεγάρων 3.000,00 2.500,00  5.500,00  
 0521.0005 Εισφορά σε χρήμα Βλυχάδας 0,00 500,00  500,00  
 0521.0008 Εισφορά σε χρήμα στο Ακρογιάλι 

(άρθρο 9 Ν.1337/83) 
7.000,00 5.600,00  12.600,00  

 0522.0002 Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 
στην Κινέττα (άρθρο 87 Ν. 1337/83) 

500,00 1.800,00  2.300,00  

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

2.000,00 3.400,00  5.400,00  

 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

620.000,0
0 

150.000,0
0  

770.000,0
0  

 2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας 

67.000,00 5.000,00  72.000,00  

 2117.0003 Εισφορά σε χρήμα Μεγάρων 0,00 500,00  500,00  
 2117.0004 Εισφορά γής σε χρήμα Μεγάρων 0,00 1.000,00  1.000,00  
 2117.0013 Εισφορά σε χρήμα Αλεποχωρίου 0,00 30.000,00  30.000,00  
 2119.0003 Δικαίωμα χρήσεως Σφαγείων 0,00 1.500,00  1.500,00  
 2119.0014 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

(άρθρο 10Ν 1080/80) 
95.000,00 1.887,00  96.887,00  

 2211.0001 Πρόστιμα  ΚΟΚ 20.000,00 30.000,00  50.000,00  
 2211.0002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 

εντάσσονται στις παραπάνω τάξεις 
3.900,00 5.000,00  8.900,00  

  ΣΥΝΟΛΟ   246.337,00  
 
1.Α.2.  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 
 
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

 0118.0001 Μισθώματα ιχθυοτροφείων 
(άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 
2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 

6.000,00 -4.000,00  2.000,00  

 0122.0001 Τέλη και δικαιώματα από παζάρια 
και λαϊκές αγορές 

45.000,00 -40.000,00  5.000,00  

 0129.0002 Μίσθωμα κοινόχρηστων χώρων 6.200,00 -3.200,00  3.000,00  
 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 

(άρθρο 24Ν 2130/93) 
293.471,1
7 

-50.000,00  243.471,17  

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

37.000,00 -10.000,00  27.000,00  
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

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

8.000,00 -3.000,00  5.000,00  

 0462.0001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 
1900/90) 

3.500,00 -2.500,00  1.000,00  

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

469.000,0
0 

-
117.637,00  

351.363,00  

 0521.0011 Εισφορά σε χρήμα στο 
Αλεποχώρι 

10.000,00 -7.000,00  3.000,00  

 1699.0001 Διάφορα έκτακτα έσοδα 15.000,00 -5.000,00  10.000,00  
 2212.0001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 4.000,00 -4.000,00  0,00  
  ΣΥΝΟΛΟ   -246.337,00  
 
Το έσοδα της ομάδας Ι (ίδια έσοδα) ανέρχονται σε  5.428.111,17 €, μετά την παραπάνω 
αναμόρφωση παραμένουν αμετάβλητα. 
Έτσι η η στήλη 1 της γραμμής (4)  «Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, 
πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) » του πίνακα «5Α Στοχοθεσία Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων των Δήμων & ΝΠΔΔ» διαμορφώνεται ως εξής :  

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 
(π.χ 2014) - 
Ετήσιοι Στόχοι 

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την 
κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά 
έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) 
(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

4.265.074 

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 1.163.037 
Σύνολο Γραμμής 4 5.428.111 
 
1.Β.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 
ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 
1.Β.1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ  
 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 0619.0002 ΚΑΠ για 
μισθώματα 
κτιρίων ΚΕΠ 

0,00 6.828,00 6.828,00 Σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμό 
42165/2016/24-1-17 
& 18337/7-6-17 
αποφάσεις του 
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ : 
6ΦΔΩ465ΧΘ7-Ψ0Η 
& ΩΦΜΣ465ΧΘ7-
ΜΑΘ αντίστοιχα) 
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 0619.0003 ΚΑΠ για την 
υλοποίηση του 
προγράμματος 
Κέντρα 
Στήριξης Ρομά 
και ευπαθών 
Ομάδων. 

0,00 18.811,50 18.811,50 Σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό 7189/19-4-17 
απόφαση του ΥΠΕΣ 
(ΑΔΑ : 
ΩΣΗΗ465ΧΘ7-ΛΑ0). 
Σχετική αναφορά 
στον ΚΑ 
00.6718.0003 του 
σκέλους των 
εξόδων. 

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

1.000.000,00 50.000,00 1.050.000,00 Σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό 2243/22-7-
2017 απόφαση της 
Περιφερειάρχου 
Αττικής (ΑΔΑ : 
7ΤΗΛ7Λ7-5Ξ1) ή 
οποία τροποποιεί 
την υπ’ αριθμό 
5515/23-5-17 όμοια 
(ΑΔΑ : 7Χ037Λ7-
ΥΧΠ). Σχετική 
αναφορά στον ΚΑ 
του σκέλους των 
εξόδων 
63.7112.0001. 

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

0,00 137.516,00 137.516,00 Η  χρηματοδότηση 
γίνεται εξ' ολοκλήρου 
απο το 
χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του 
Πράσινου 
Ταμείου"Αστική 
Αναζωογόνηση 
Πόλεων 2012-2015" 
σύμφωνα με την υπ' 
αριθμό 836/2014 
απόφαση ένταξης 
του Δ.Σ του 
Πράσινου Ταμείου 
(ΑΔΑ:6Χ7346Ψ844-
Θ5Α). Η δαπάνη 
που χρηματοδοτείται 
από τον ΚΑΕ αυτό 
έχει ήδη 
πραγματοποίηθει, 
βρίκεται στις 
υποχρεώσεις ΠΟΕ 
και συγκεκριμένα 
στον ΚΑΕ 
00.8115.0001 και 
αναμένεται η 
είσπραξη της 
χρηματοδότησης για 
την εξόφληση της.   
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 4124.0001 ΦΠΑ εισροών 
από την 
άσκηση 
Υπαγομένων 
Δραστηριοτήτ
ων (Φ.Π.Α. 
Σφαγείων) 

2.000,00 2.000,00 4.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
κράτησης.Σχετική 
αναφορά στον ΚΑ 
00.8224.0001 του 
σκέλους των 
εξόδων. 

 4213.0002 Επιστροφή 
αχρεωστήτως 
καταβληθέντω
ν από 
άγνωστους 
οφειλέτες 

0,00 506,00  506,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς Κ.Α. 
εσόδου σύμφωνα με 
τα εισπραχθέντα. 

  ΣΥΝΟΛΟ   215.661,50   
 
1.Β.2. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Το  ανωτέρω ποσό της εισαγωγής εσόδων 215.661,50 € συν της περικοπής δαπανών 
100,00 €, ήτοι σύνολο 215.761,50 μεταφέρεται στο αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο 
ποσόν των 295.534,04 € € και έτσι ενισχυόμενο διαμορφώνεται στο ποσόν των 
511.295,54 €. 
Εκ του νέου αποθεματικού ενισχύονται και δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ εξόδων : 
1.Γ   ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
Στις παραγράφους β’ και γ’ του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 7261/22.02.2013 ΚΥΑ 
«Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ 450 Β'), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρονται τα εξής :  
«β) Ανεξαρτήτως της απόδοσης των στόχων των συνολικών εσόδων, εάν καταγραφεί 
αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% για κάποια από τις υπο-ομάδες εσόδων των 
γραμμών 4 και 5 του ενοποιημένου πίνακα των δήμων (Ίδια Έσοδα, Έσοδα που 
προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών) κατά το 
κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα 
και παρεμβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου 
του επόμενου τριμήνου (στόχος για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος), γνωστοποιώντας αυτά με 
ειδική έκθεση που συντάσσεται  από τον  προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του 
(Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων) στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Στην έκθεση 
περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και τεκμηριώνονται με στοιχεία 
οι αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους. Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο 
παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες  και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, 
αξιολογεί τους στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπώνει πρόταση για την 
τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω ανάλογης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του. 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 30.6279.0001 Δαπάνες 
λειτουργίας 
μισθωμένου 
κτιρίου 
Πολεοδομίας 
Τεχν.Υπηρεσίας
(κοινόχρηστα) 

1.500,00 -100,00 1.400,00 Μεταφορά 
πίστωσης στον 
ΚΑΕ 
10.6279.0004 

  ΣΥΝΟΛΟ   - 100,00   
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  Στην περίπτωση που διαφαίνεται  αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης, το οικείο 
συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και 
αντίστοιχα των ετήσιων στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες 
εσόδων και προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων και ιδίως των 
υπο-ομάδων αυτών που αναγράφονται στις γραμμές 1, 5, 6, και 7 (Κόστος προσωπικού, 
Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του πίνακα 
στοχοθεσίας των δήμων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού.  Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι 
σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητήριου  προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία 
του αρχή. Ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αναμορφώνονται από το οικείο συμβούλιο 
υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Μαΐου και η αναθεώρηση των ετήσιων στόχων συντελείται δια 
της τροποποίησης των στόχων που αναλογούν στην απομένουσα χρονική περίοδο (μήνες 
που απομένουν από  τη λήξη του μήνα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δηλαδή εάν η 
αναμόρφωση συντελεστεί εντός Απριλίου, για τους μήνες Μάιο-Δεκέμβριο).   
Για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω, οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ που 
υποδεικνύει το Παρατηρητήριο επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια 
για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Μαΐου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός 
μήνα από το χρόνο υποβολής τους.  
Περαιτέρω, οι στόχοι δεν επιδέχονται άλλης τροποποίησης, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή 
πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  
 γ) Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν και για τις περιπτώσεις που η 
ανωτέρω αρνητική απόκλιση διαφαίνεται (από τη μηνιαία εκτέλεση του δεύτερου τριμήνου) 
ότι θα σημειωθεί για πρώτη φορά στο κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου του έτους.  Στην 
περίπτωση αυτή οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ επανυποβάλλονται προς έλεγχο 
και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου και πρέπει να 
έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους.» 
Κατά τον έλεγχο εκτέλεσης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσίας)  του 
Δήμου μας β’ τριμήνου 2017, διαπιστώνεται  αρνητική απόκλιση ύψους 52,9% στη 
γραμμή (5)  «Έσοδα ΠΟΕ» του πίνακα “5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων των 
Δήμων & ΝΠΔΔ”), μεγαλύτερη του – 10 %. 
 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω θα πρέπει να προβούμε στον 
επαναϋπολογισμό του ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση το δεδομένο ότι οι 
εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας μας στον ΚΑΕ 32 για τα δύο πρώτα τρίμηνα 
του έτους 2017 (183.886 €) απέχουν της αρχικής στοχοθεσίας (390.450 €) κατά 206.564 
€, παρουσιάζοντας την παραπάνω αρνητική απόκλιση, αυξάνοντας έτσι την επισφάλεια 
των απαιτήσεων αυτών. 
 
1.Γ.1   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

Οι πιστώσεις του ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχονται σε 9.158.467,59 € 
και μετά την παραπάνω αναμόρφωση σε 9.368.467,59 €. 
Έτσι η στήλη 1 της γραμμής (5)  «Έσοδα ΠΟΕ» του πίνακα «5Α Στοχοθεσία Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων των Δήμων & ΝΠΔΔ» διαμορφώνεται ως εξής : ΚΑΕ 32 – ΚΑΕ 85 = 
9.759.174 – 9.368.468 = 390.716. 
 
1.Δ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
1.Δ.1.  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

1 00.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων. 

7.251.357,26 166.307,00 7.417.664,26 

2 20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

1.696.057,75 38.898,00 1.734.955,75 

3 25.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

209.052,58 4.795,00 213.847,58 

  ΣΥΝΟΛΟ   210.000,00  
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 00.8224.0001 ΦΠΑ εισροών από 
την άσκηση 
Υπαγομένων 
Δραστηριοτήτων 
(Φ.Π.Α. Σφαγείων) 

2.000,00 2.000,00 4.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
κράτησης.Σχετική 
αναφορά στον ΚΑ 
4124.0001 του 
σκέλους των 
εσόδων. 

 10.6611.0001 Προμήθεια 
εντύπων 
υπηρεσιών 

4.000,00 4.000,00 8.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
πίστωσης 

 10.6614.0001 Διάφορες 
προμήθειες ειδών 
γραφείου 

4.000,00 3.000,00 7.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
πίστωσης 

 10.6279.0004 Δαπάνες 
λειτουργίας 
μισθωμένου 
κτιρίου για την 
στέγαση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

200,00 100,00 300,00 Μεταφορά 
πίστωσης από 
ΚΑΕ 
30.6279.0001 

 15.6613.0003 Διάφορες 
προμήθειες 
εντύπων & 
μηχαν/σης για 
κοινωνικές 
δραστηριότητες 

500,00 2.500,00 3.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
πίστωσης 

  ΣΥΝΟΛΟ   11.600,00   
 
1.Δ.2.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

 
Α/Α 

 
Κ.Α. 

 
ΤΙΤΛΟΣ 

 
ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 00.6718.0003 Απόδοση των ΚΑΠ για 
την υλοποίηση του 
προγράμματος Κέντρα 
Στήριξης Ρομά και 
ευπαθών Ομάδων. 

0,00 18.811,50 18.811,50 Σχετική αναφορά 
στον ΚΑ 
0619.0003 του 
σκέλους των 
εσόδων 

 63.7112.0001 Ύδρευση Κινέττας 
(Υδροδότηση οικισμού 
Κινέττας Μεγάρων Α' 
Φάση:1)Εξωτερικός 
Αγωγός Ύδρευσης, 
2)Κεντρική Δεξαμενή) 
(Επιχ. Περ. Αττικής) – 
Αγορά οικοπέδου στην 
Κινέττα για την 
εγκατάσταση 
δεξαμενής ύδρευσης 

0,00 50.000,00 50.000,00 Σχετική αναφορά 
στον ΚΑ 
1321.0010 του 
σκέλους των 
εσόδων 

  ΣΥΝΟΛΟ   68.811,50   
Κατόπιν τούτου το αποθεματικό ανέρχεται: 
(Αρχικό αποθεματικό + Εισαγωγές Εσόδων + Περικοπές Δαπανών) - (Ενίσχυση εξόδων 
προβλέψεων + Ενισχύσεις Δαπανών + Δημιουργίες Δαπανών & Επενδύσεων) 
(295.534,04 + 215.661,50 + 100,00) – (210.000,00 + 11.600,00 + 68.811,50) = 
511.295,54  - 290.411,50 = 220.884,04 €. 
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2.Α.   ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
Κατά την παραπάνω τακτοποίηση των εσόδων της ομάδας Ι (ίδια έσοδα), προέκυψε 
αύξηση του ανταποδότικου τέλους καθαριότητας κι ηλεκτροφωτισμού κατά 150.000, 00, 
και πιο συγκεκριμένα του ΚΑΕ 2111.0001 “Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού” [αφορά έσοδα δεδουλευμένα που πρωτοβεβαιώνονται στο τρέχον  
οικονομικό έτος (π.χ. αποδόσεις του τέλους στο Δήμο μας, από τη ΔΕΗ κι άλλους 
εναλλακτικούς πάροχους ηλεκτρικού ρεύματος, μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016)]. 
Έως την 30/06/2017, είχαν εισπραχθεί στον ΚΑΕ αυτό 766.627,62 €, έναντι των 
προϋπολογισθέντων που ανέρχονται στο ύψος των 620.000,00 €, παρουσιάζοντας θετική 
απόκλιση της τάξεως των 146.627,62 €. 
Επίσης, κατά την παραπάνω τακτοποίηση των εσόδων της ομάδας ΙΙ (1.Γ.) και πιο 
συγκεκριμένα της γραμμής 2, του πίνακα “Ενίσχυση εξόδων προβλέψεων” (1.Γ.1.), 
ενισχύθηκε ο ΚΑΕ 20.8511.0001 με το ποσό των 38.898,00 €. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, και προκειμένου να ισοσκελίσουμε το κόστος  της υπηρεσίας 
καθαριότητας κι ηλεκτροφωτισμού, θα πρέπει να αυξήσουμε τις σχετικές δαπάνες κατά 
111.102,00 € (150.000,00 – 38.898,00), σε βάρος του ήδη διαμορφωμένου στο ποσό των 
220.884,04 €, αποθεματικού, ως εξής : 
 
2.Α.1.   ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 20.6211.0001 Αντίτιμο ηλεκτρικού 
ρεύματος για 
φωτισμό οδών, 
Πλατειών και 
κοινοχρήστων 
χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

930.335,00 70.602,00 1.000.937,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
πίστωσης 

2 20.6211.0002 Δαπάνη νέων 
συνδέσεων, 
επαύξησης ισχύος 
ηλεκτρικού 
ρεύματος 

10.000,00 9.000,00 19.000,00 Σύμφωνα με 
την από 20-7-
17 εισήγηση 
της Δ/νσης 
ΚΑΠΕΣ 

3 20.6263.0001 Συντήρηση και 
επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων 
καθαριότητας 
έτους 2017 

36.000,00 14.000,00 50.000,00 Σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμό 
11501/10-7-17 
εισήγηση της 
Δ/νσης 
ΚΑΠΕΣ/Γρ. 
Κίνησης 

4 20.6699.0002 Διάφορες 
προμήθειες 
καταναλωτικών 
αγαθών 
ηλεκτροφωτισμού 

8.800,00 10.000,00 18.800,00 Σύμφωνα με 
την από 20-7-
17 εισήγηση 
της Δ/νσης 
ΚΑΠΕΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ   103.602,00   
 
2.Α.2.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 20.7131.0003 Προμήθεια ενός 
συρόμενου 
κλαδοτεμαχιστή 

0,00 7.500,00 7.500,00 Σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμό 
11779/13-7-17 
εισήγηση της 
Δ/νσης ΚΑΠΕΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ   7.500,00   
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Σύμφωνα με τα παραπάνω το αποθεματικό διαμορφώνεται τελικά σε : 
(Διαμορφωμένο αποθεματικό πριν την ενίσχυση των δαπανών της υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού - Ενίσχυση δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισμού - Δημιουργία δαπανών της υπηρεσίας καθαριότητας & 
ηλεκτροφωτισμού) = 220.884,04 – 103.602,00 – 7.500,00 = 109.782,04 
Β) Εισηγείται στο Δ.Σ/λιο την λήψη απόφασης 
Γ)   Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   488/2017 
………………………………………………. 

 
Το Δημοτικό Σ/λιο αφού έλαβε υπ’ όψη την υπ’ αριθ. 488/2017 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής και συζήτησε διεξοδικά το θέμα και αντάλλαξε απόψεις. 
      Αφού είδε και τις Δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006. 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

 
Α) Εγκρίνει την αναμόρφωση οικονομικού έτους 2017, η οποία έχει ως εξής: 

 
1.Α    ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
Το συνολικό άθροισμα των ποσών που εγγράφονται στον προϋπολογισμό του έτους 2017  
για την ομάδα εσόδων Ι (ίδια έσοδα), ανέρχονται σε  5.428.111,17 €, είναι σύμφωνα με τις 
διατάξεις του του αρ. 3 και της παρ. 1 του αρ. 6 της υπ' αριθμό 23976/2016 ΚΥΑ (ΦΕΚ 
2311 Β'). Πρέπει όμως να επαναϋπολογισθούν οι επιμέρους λογαριασμοί, προκειμένου να 
αποτυπωθούν στον π/υ του Δήμου σύμφωνα με τα εισπραχθέντα του α’ εξαμήνου και τον 
υπό τροποποίηση πίνακα “5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων των Δήμων & 
ΝΠΔΔ” του ολοκληρωμένου πλαίσιου δράσης του Δήμου μας, οικονομικού έτους 2017. 
 
1.Α.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ  ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

 0421.0001 Δικαιώματα χρήσης σφαγείων 
(άρθρο 3 ΒΔ 24/9-20/10/1958) 

1.000,00 5.650,00  6.650,00  

 0521.0001 Εισφορά σε χρήμα  Κινέττας 500,00 2.000,00  2.500,00  
 0521.0003 Εισφορά σε χρήμα Μεγάρων 3.000,00 2.500,00  5.500,00  
 0521.0005 Εισφορά σε χρήμα Βλυχάδας 0,00 500,00  500,00  
 0521.0008 Εισφορά σε χρήμα στο Ακρογιάλι 

(άρθρο 9 Ν.1337/83) 
7.000,00 5.600,00  12.600,00  

 0522.0002 Εισφορά μετατροπής γης σε χρήμα 
στην Κινέττα (άρθρο 87 Ν. 1337/83) 

500,00 1.800,00  2.300,00  

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

2.000,00 3.400,00  5.400,00  

 2111.0001 Τακτικά έσοδα από τέλη 
καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού 

620.000,0
0 

150.000,0
0  

770.000,0
0  

 2115.0001 Τακτικά έσοδα από τέλος ακίνητης 
περιουσίας 

67.000,00 5.000,00  72.000,00  

 2117.0003 Εισφορά σε χρήμα Μεγάρων 0,00 500,00  500,00  
 2117.0004 Εισφορά γής σε χρήμα Μεγάρων 0,00 1.000,00  1.000,00  
 2117.0013 Εισφορά σε χρήμα Αλεποχωρίου 0,00 30.000,00  30.000,00  
 2119.0003 Δικαίωμα χρήσεως Σφαγείων 0,00 1.500,00  1.500,00  
 2119.0014 Φόρος ηλεκτροδοτούμενων χώρων 

(άρθρο 10Ν 1080/80) 
95.000,00 1.887,00  96.887,00  

 2211.0001 Πρόστιμα  ΚΟΚ 20.000,00 30.000,00  50.000,00  
 2211.0002 Λοιπά έκτακτα έσοδα που δεν 

εντάσσονται στις παραπάνω τάξεις 
3.900,00 5.000,00  8.900,00  

  ΣΥΝΟΛΟ   246.337,00  
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1.Α.2.  ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΙΔΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ. 
Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 

ΠΡ/ΣΜΟΣ  
ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

 0118.0001 Μισθώματα ιχθυοτροφείων 
(άρθρο 14 Ν 127/75, άρθρο 75 Ν 
2065/92, ΚΥΑ 32489/82) 

6.000,00 -4.000,00  2.000,00  

 0122.0001 Τέλη και δικαιώματα από παζάρια 
και λαϊκές αγορές 

45.000,00 -40.000,00  5.000,00  

 0129.0002 Μίσθωμα κοινόχρηστων χώρων 6.200,00 -3.200,00  3.000,00  
 0441.0001 Τέλος ακίνητης περιουσίας 

(άρθρο 24Ν 2130/93) 
293.471,1
7 

-50.000,00  243.471,17  

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

37.000,00 -10.000,00  27.000,00  

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

8.000,00 -3.000,00  5.000,00  

 0462.0001 Τέλος διαφήμισης (άρθρο 5 Ν 
1900/90) 

3.500,00 -2.500,00  1.000,00  

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

469.000,0
0 

-
117.637,00  

351.363,00  

 0521.0011 Εισφορά σε χρήμα στο 
Αλεποχώρι 

10.000,00 -7.000,00  3.000,00  

 1699.0001 Διάφορα έκτακτα έσοδα 15.000,00 -5.000,00  10.000,00  
 2212.0001 Έκτακτα ειδικευμένα έσοδα 4.000,00 -4.000,00  0,00  
  ΣΥΝΟΛΟ   -246.337,00  
 
Το έσοδα της ομάδας Ι (ίδια έσοδα) ανέρχονται σε  5.428.111,17 €, μετά την παραπάνω 
αναμόρφωση παραμένουν αμετάβλητα. 
Έτσι η η στήλη 1 της γραμμής (4)  «Ίδια Έσοδα (φόροι, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, 
πρόστιμα, πρόσοδοι από περιουσία) » του πίνακα «5Α Στοχοθεσία Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων των Δήμων & ΝΠΔΔ» διαμορφώνεται ως εξής :  

ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ 
ΕΤΟΥΣ: Π/Υ 
ΕΤΟΥΣ ΠΟΥ 
ΑΝΑΛΥΕΤΑΙ 
ΣΕ ΣΤΟΧΟΥΣ 
(π.χ 2014) - 
Ετήσιοι Στόχοι 

(01)_Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία (+) (02)_Πρόσοδοι από την 
κινητή περιουσία (+) (03)_Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και 
δικαιώματα (+) (04)_Έσοδα από λοιπά τέλη, δικαιώματα και παροχή 
υπηρεσιών (+) (05)_Φόροι και Εισφορές(+)(07)_Λοιπά τακτικά 
έσοδα(+) (11)_Έσοδα από εκποίηση κινητής και ακίνητης 
περιουσίας (+)(14)_Δωρεές, κληρονομιές, κλροδοσίες(+) 
(15)_Προσαυξήσεις, πρόστιμα, παράβολα (+) (16)_Λοιπά έκτακτα 
έσοδα 

4.265.074 

(21)_Τακτικά έσοδα ΠΟΕ(+) (22)_Έκτακτα έσοδα ΠΟΕ 1.163.037 
Σύνολο Γραμμής 4 5.428.111 
 
1.Β.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΚΟΠΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ. 
1.Β.1.   ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΣΟΔΩΝ  
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 0619.0002 ΚΑΠ για 
μισθώματα 
κτιρίων ΚΕΠ 

0,00 6.828,00 6.828,00 Σύμφωνα με τις υπ’ 
αριθμό 
42165/2016/24-1-17 
& 18337/7-6-17 
αποφάσεις του 
ΥΠΕΣ (ΑΔΑ : 
6ΦΔΩ465ΧΘ7-Ψ0Η 
& ΩΦΜΣ465ΧΘ7-
ΜΑΘ αντίστοιχα) 

 0619.0003 ΚΑΠ για την 
υλοποίηση του 
προγράμματος 
Κέντρα 
Στήριξης Ρομά 
και ευπαθών 
Ομάδων. 

0,00 18.811,50 18.811,50 Σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό 7189/19-4-17 
απόφαση του ΥΠΕΣ 
(ΑΔΑ : 
ΩΣΗΗ465ΧΘ7-ΛΑ0). 
Σχετική αναφορά 
στον ΚΑ 
00.6718.0003 του 
σκέλους των 
εξόδων. 

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

1.000.000,00 50.000,00 1.050.000,00 Σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμό 2243/22-7-
2017 απόφαση της 
Περιφερειάρχου 
Αττικής (ΑΔΑ : 
7ΤΗΛ7Λ7-5Ξ1) ή 
οποία τροποποιεί 
την υπ’ αριθμό 
5515/23-5-17 όμοια 
(ΑΔΑ : 7Χ037Λ7-
ΥΧΠ). Σχετική 
αναφορά στον ΚΑ 
του σκέλους των 
εξόδων 
63.7112.0001. 

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

0,00 137.516,00 137.516,00 Η  χρηματοδότηση 
γίνεται εξ' ολοκλήρου 
απο το 
χρηματοδοτικό 
πρόγραμμα του 
Πράσινου 
Ταμείου"Αστική 
Αναζωογόνηση 
Πόλεων 2012-2015" 
σύμφωνα με την υπ' 
αριθμό 836/2014 
απόφαση ένταξης 
του Δ.Σ του 
Πράσινου Ταμείου 
(ΑΔΑ:6Χ7346Ψ844-
Θ5Α). Η δαπάνη 
που χρηματοδοτείται 
από τον ΚΑΕ αυτό 
έχει ήδη 
πραγματοποίηθει, 
βρίκεται στις 
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Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

υποχρεώσεις ΠΟΕ 
και συγκεκριμένα 
στον ΚΑΕ 
00.8115.0001 και 
αναμένεται η 
είσπραξη της 
χρηματοδότησης για 
την εξόφληση της.   

 4124.0001 ΦΠΑ εισροών 
από την 
άσκηση 
Υπαγομένων 
Δραστηριοτήτ
ων (Φ.Π.Α. 
Σφαγείων) 

2.000,00 2.000,00 4.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
κράτησης.Σχετική 
αναφορά στον ΚΑ 
00.8224.0001 του 
σκέλους των 
εξόδων. 

 4213.0002 Επιστροφή 
αχρεωστήτως 
καταβληθέντω
ν από 
άγνωστους 
οφειλέτες 

0,00 506,00  506,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς Κ.Α. 
εσόδου σύμφωνα με 
τα εισπραχθέντα. 

  ΣΥΝΟΛΟ   215.661,50   
 
1.Β.2. ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Το  ανωτέρω ποσό της εισαγωγής εσόδων 215.661,50 € συν της περικοπής δαπανών 
100,00 €, ήτοι σύνολο 215.761,50 μεταφέρεται στο αποθεματικό το οποίο ανέρχεται στο 
ποσόν των 295.534,04 € € και έτσι ενισχυόμενο διαμορφώνεται στο ποσόν των 
511.295,54 €. 
Εκ του νέου αποθεματικού ενισχύονται και δημιουργούνται οι παρακάτω ΚΑ εξόδων : 
1.Γ   ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ ΙΙ 
Στις παραγράφους β’ και γ’ του άρθρου 3 της υπ’ αριθμό 7261/22.02.2013 ΚΥΑ 
«Καθορισμός διαδικασιών και κριτηρίων για την παρακολούθηση του «Ολοκληρωμένου 
Πλαισίου Δράσης» (Ο.Π.Δ) και την εφαρμογή του Προγράμματος Εξυγίανσης από το 
Παρατηρητήριο του άρθρου 4 του ν. 4111/2013» (ΦΕΚ 450 Β'), όπως αυτή 
τροποποιήθηκε και ισχύει, αναφέρονται τα εξής :  
«β) Ανεξαρτήτως της απόδοσης των στόχων των συνολικών εσόδων, εάν καταγραφεί 
αρνητική απόκλιση σε ποσοστό άνω του 10% για κάποια από τις υπο-ομάδες εσόδων των 
γραμμών 4 και 5 του ενοποιημένου πίνακα των δήμων (Ίδια Έσοδα, Έσοδα που 
προβλέπεται να εισπραχθούν από απαιτήσεις προηγούμενων οικονομικών ετών) κατά το 
κλείσιμο του πρώτου τριμήνου του έτους ο ΟΤΑ υποχρεούται να προβαίνει άμεσα σε μέτρα 
και παρεμβάσεις για τη διόρθωση της απόκλισης προς διασφάλιση του σωρευτικού στόχου 
του επόμενου τριμήνου (στόχος για την περίοδο Ιαν.-Ιούνιος), γνωστοποιώντας αυτά με 
ειδική έκθεση που συντάσσεται  από τον  προϊστάμενο των οικονομικών υπηρεσιών του 
(Έκθεση Δράσεων Επίτευξης Στόχων) στο Παρατηρητήριο, στον οικείο Επίτροπο του 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 30.6279.0001 Δαπάνες 
λειτουργίας 
μισθωμένου 
κτιρίου 
Πολεοδομίας 
Τεχν.Υπηρεσίας
(κοινόχρηστα) 

1.500,00 -100,00 1.400,00 Μεταφορά 
πίστωσης στον 
ΚΑΕ 
10.6279.0004 

  ΣΥΝΟΛΟ   - 100,00   
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Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην αρμόδια για την εποπτεία του αρχή. Στην έκθεση 
περιγράφονται λεπτομερώς τα μέτρα, ο χρόνος λήψης τους και τεκμηριώνονται με στοιχεία 
οι αναμενόμενες οικονομικές αποδόσεις τους. Κατά την ίδια περίοδο το Παρατηρητήριο 
παρέχει προς τον ΟΤΑ οδηγίες  και εισηγείται μεθόδους για τη διόρθωση της απόκλισης, 
αξιολογεί τους στόχους εσόδων και εφόσον κρίνεται αναγκαίο, διατυπώνει πρόταση για την 
τροποποίηση αυτών σε συγκεκριμένα επίπεδα μέσω ανάλογης αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού του. 
  Στην περίπτωση που διαφαίνεται  αδυναμία διόρθωσης της ανωτέρω απόκλισης, το οικείο 
συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση του ετήσιου προϋπολογισμού και 
αντίστοιχα των ετήσιων στόχων, μειώνοντας σε ρεαλιστικό ύψος τις επιμέρους ομάδες 
εσόδων και προσαρμόζοντας κατά το αντίστοιχο ποσό το σκέλος των εξόδων και ιδίως των 
υπο-ομάδων αυτών που αναγράφονται στις γραμμές 1, 5, 6, και 7 (Κόστος προσωπικού, 
Πληρωμές ΠΟΕ, Μεταβιβάσεις σε τρίτους, Λοιπές λειτουργικές δαπάνες) του πίνακα 
στοχοθεσίας των δήμων, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα την ισοσκέλιση του 
προϋπολογισμού.  Για την εφαρμογή των ανωτέρω λαμβάνονται υποχρεωτικά υπόψη οι 
σχετικές υποδείξεις του Παρατηρητήριου  προς τον ΟΤΑ και την αρμόδια για την εποπτεία 
του αρχή. Ο προϋπολογισμός και το ΟΠΔ αναμορφώνονται από το οικείο συμβούλιο 
υποχρεωτικά μέχρι το τέλος Μαΐου και η αναθεώρηση των ετήσιων στόχων συντελείται δια 
της τροποποίησης των στόχων που αναλογούν στην απομένουσα χρονική περίοδο (μήνες 
που απομένουν από  τη λήξη του μήνα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού, δηλαδή εάν η 
αναμόρφωση συντελεστεί εντός Απριλίου, για τους μήνες Μάιο-Δεκέμβριο).   
Για τον έλεγχο εφαρμογής των ανωτέρω, οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ που 
υποδεικνύει το Παρατηρητήριο επανυποβάλλονται προς έλεγχο και έγκριση στην αρμόδια 
για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Μαΐου και πρέπει να έχουν εγκριθεί εντός ενός 
μήνα από το χρόνο υποβολής τους.  
Περαιτέρω, οι στόχοι δεν επιδέχονται άλλης τροποποίησης, ανεξαρτήτως εάν απαιτείται ή 
πραγματοποιείται αναμόρφωση του προϋπολογισμού.  
 γ) Τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο ισχύουν και για τις περιπτώσεις που η 
ανωτέρω αρνητική απόκλιση διαφαίνεται (από τη μηνιαία εκτέλεση του δεύτερου τριμήνου) 
ότι θα σημειωθεί για πρώτη φορά στο κλείσιμο του δεύτερου τριμήνου του έτους.  Στην 
περίπτωση αυτή οι προϋπολογισμοί και τα ΟΠΔ των ΟΤΑ επανυποβάλλονται προς έλεγχο 
και έγκριση στην αρμόδια για την εποπτεία τους αρχή μέχρι το τέλος Ιουλίου και πρέπει να 
έχουν εγκριθεί εντός ενός μήνα από το χρόνο υποβολής τους.» 
Κατά τον έλεγχο εκτέλεσης του ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης (στοχοθεσίας)  του 
Δήμου μας β’ τριμήνου 2017, διαπιστώνεται  αρνητική απόκλιση ύψους 52,9% στη 
γραμμή (5)  «Έσοδα ΠΟΕ» του πίνακα “5Α Στοχοθεσία Οικονομικών Αποτελεσμάτων των 
Δήμων & ΝΠΔΔ”), μεγαλύτερη του – 10 %. 
 Λαμβάνοντας υπ’ όψη τα παραπάνω θα πρέπει να προβούμε στον 
επαναϋπολογισμό του ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» με βάση το δεδομένο ότι οι 
εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας μας στον ΚΑΕ 32 για τα δύο πρώτα τρίμηνα 
του έτους 2017 (183.886 €) απέχουν της αρχικής στοχοθεσίας (390.450 €) κατά 206.564 
€, παρουσιάζοντας την παραπάνω αρνητική απόκλιση, αυξάνοντας έτσι την επισφάλεια 
των απαιτήσεων αυτών. 
1.Γ.1   ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΟΔΩΝ ΠΡΟΒΛΕΨΕΩΝ 

Οι πιστώσεις του ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων 
βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. εντός του οικονομικού έτους» ανέρχονται σε 9.158.467,59 € 
και μετά την παραπάνω αναμόρφωση σε 9.368.467,59 €. 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

1 00.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων. 

7.251.357,26 166.307,00 7.417.664,26 

2 20.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

1.696.057,75 38.898,00 1.734.955,75 

3 25.8511.0001 Προβλέψεις μη είσπραξης 
εισπρακτέων υπολοίπων 

209.052,58 4.795,00 213.847,58 

  ΣΥΝΟΛΟ   210.000,00  
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Έτσι η στήλη 1 της γραμμής (5)  «Έσοδα ΠΟΕ» του πίνακα «5Α Στοχοθεσία Οικονομικών 
Αποτελεσμάτων των Δήμων & ΝΠΔΔ» διαμορφώνεται ως εξής : ΚΑΕ 32 – ΚΑΕ 85 = 
9.759.174 – 9.368.468 = 390.716. 
 
1.Δ. ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 
1.Δ.1.  ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 00.8224.0001 ΦΠΑ εισροών από 
την άσκηση 
Υπαγομένων 
Δραστηριοτήτων 
(Φ.Π.Α. Σφαγείων) 

2.000,00 2.000,00 4.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
κράτησης.Σχετική 
αναφορά στον ΚΑ 
4124.0001 του 
σκέλους των εσόδων.

 10.6611.0001 Προμήθεια 
εντύπων 
υπηρεσιών 

4.000,00 4.000,00 8.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
πίστωσης 

 10.6614.0001 Διάφορες 
προμήθειες ειδών 
γραφείου 

4.000,00 3.000,00 7.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
πίστωσης 

 10.6279.0004 Δαπάνες 
λειτουργίας 
μισθωμένου 
κτιρίου για την 
στέγαση 
Διοικητικών 
Υπηρεσιών 

200,00 100,00 300,00 Μεταφορά 
πίστωσης από 
ΚΑΕ 
30.6279.0001 

 15.6613.0003 Διάφορες 
προμήθειες 
εντύπων & 
μηχαν/σης για 
κοινωνικές 
δραστηριότητες 

500,00 2.500,00 3.000,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
πίστωσης 

  ΣΥΝΟΛΟ   11.600,00   
 
1.Δ.2.  ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/Ν
ΟΣ 
ΠΡ/ΣΜ
ΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 00.6718.0003 Απόδοση των ΚΑΠ για 
την υλοποίηση του 
προγράμματος Κέντρα 
Στήριξης Ρομά και 
ευπαθών Ομάδων. 

0,00 18.811,50 18.811,50 Σχετική αναφορά 
στον ΚΑ 
0619.0003 του 
σκέλους των 
εσόδων 

 63.7112.0001 Ύδρευση Κινέττας 
(Υδροδότηση οικισμού 
Κινέττας Μεγάρων Α' 
Φάση:1)Εξωτερικός 
Αγωγός Ύδρευσης, 
2)Κεντρική Δεξαμενή) 
(Επιχ. Περ. Αττικής) – 
Αγορά οικοπέδου στην 
Κινέττα για την 
εγκατάσταση 
δεξαμενής ύδρευσης 

0,00 50.000,00 50.000,00 Σχετική αναφορά 
στον ΚΑ 
1321.0010 του 
σκέλους των 
εσόδων 

  ΣΥΝΟΛΟ   68.811,50   
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Κατόπιν τούτου το αποθεματικό ανέρχεται: 
(Αρχικό αποθεματικό + Εισαγωγές Εσόδων + Περικοπές Δαπανών) - (Ενίσχυση εξόδων 
προβλέψεων + Ενισχύσεις Δαπανών + Δημιουργίες Δαπανών & Επενδύσεων) 
(295.534,04 + 215.661,50 + 100,00) – (210.000,00 + 11.600,00 + 68.811,50) = 
511.295,54  - 290.411,50 = 220.884,04 €. 
 
2.Α.   ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ 
Κατά την παραπάνω τακτοποίηση των εσόδων της ομάδας Ι (ίδια έσοδα), προέκυψε 
αύξηση του ανταποδότικου τέλους καθαριότητας κι ηλεκτροφωτισμού κατά 150.000, 00, 
και πιο συγκεκριμένα του ΚΑΕ 2111.0001 “Τακτικά έσοδα από τέλη καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού” [αφορά έσοδα δεδουλευμένα που πρωτοβεβαιώνονται στο τρέχον  
οικονομικό έτος (π.χ. αποδόσεις του τέλους στο Δήμο μας, από τη ΔΕΗ κι άλλους 
εναλλακτικούς πάροχους ηλεκτρικού ρεύματος, μηνών Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 2016)]. 
Έως την 30/06/2017, είχαν εισπραχθεί στον ΚΑΕ αυτό 766.627,62 €, έναντι των 
προϋπολογισθέντων που ανέρχονται στο ύψος των 620.000,00 €, παρουσιάζοντας θετική 
απόκλιση της τάξεως των 146.627,62 €. 
Επίσης, κατά την παραπάνω τακτοποίηση των εσόδων της ομάδας ΙΙ (1.Γ.) και πιο 
συγκεκριμένα της γραμμής 2, του πίνακα “Ενίσχυση εξόδων προβλέψεων” (1.Γ.1.), 
ενισχύθηκε ο ΚΑΕ 20.8511.0001 με το ποσό των 38.898,00 €. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω, και προκειμένου να ισοσκελίσουμε το κόστος  της υπηρεσίας 
καθαριότητας κι ηλεκτροφωτισμού, θα πρέπει να αυξήσουμε τις σχετικές δαπάνες κατά 
111.102,00 € (150.000,00 – 38.898,00), σε βάρος του ήδη διαμορφωμένου στο ποσό των 
220.884,04 €, αποθεματικού, ως εξής : 
 
2.Α.1.   ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 20.6211.0001 Αντίτιμο 
ηλεκτρικού 
ρεύματος για 
φωτισμό οδών, 
Πλατειών και 
κοινοχρήστων 
χώρων και 
παραγωγικής 
διαδικασίας 

930.335,00 70.602,00 1.000.937,00 Ενίσχυση 
ανεπαρκούς 
πίστωσης 

2 20.6211.0002 Δαπάνη νέων 
συνδέσεων, 
επαύξησης ισχύος 
ηλεκτρικού 
ρεύματος 

10.000,00 9.000,00 19.000,00 Σύμφωνα με 
την από 20-7-
17 εισήγηση 
της Δ/νσης 
ΚΑΠΕΣ 

3 20.6263.0001 Συντήρηση και 
επισκευή 
μεταφορικών 
μέσων 
καθαριότητας 
έτους 2017 

36.000,00 14.000,00 50.000,00 Σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμό 
11501/10-7-17 
εισήγηση της 
Δ/νσης 
ΚΑΠΕΣ/Γρ. 
Κίνησης 

4 20.6699.0002 Διάφορες 
προμήθειες 
καταναλωτικών 
αγαθών 
ηλεκτροφωτισμού 

8.800,00 10.000,00 18.800,00 Σύμφωνα με 
την από 20-7-
17 εισήγηση 
της Δ/νσης 
ΚΑΠΕΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ   103.602,00   
 

 



 16

2.Α.2.   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
 

Α/Α Κ.Α. ΤΙΤΛΟΣ ΤΡΟΠ/ΝΟΣ 
ΠΡ/ΣΜΟΣ  

ΠΟΣΟ 
ΑΝΑΜ/ΣΗΣ 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

 20.7131.0003 Προμήθεια ενός 
συρόμενου 
κλαδοτεμαχιστή 

0,00 7.500,00 7.500,00 Σύμφωνα με 
την υπ’ αριθμό 
11779/13-7-17 
εισήγηση της 
Δ/νσης ΚΑΠΕΣ 

  ΣΥΝΟΛΟ   7.500,00   
Σύμφωνα με τα παραπάνω το αποθεματικό διαμορφώνεται τελικά σε : 
(Διαμορφωμένο αποθεματικό πριν την ενίσχυση των δαπανών της υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού - Ενίσχυση δαπανών της υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού - Δημιουργία δαπανών της υπηρεσίας 
καθαριότητας & ηλεκτροφωτισμού) = 220.884,04 – 103.602,00 – 7.500,00 = 
109.782,04 
 

Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθμό 191/2017. 

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

 Η  Πρόεδρος                                                        Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 
Μαυροειδή Βασιλική Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 
 Δήμας Ιωάννης Δρυμούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Βογιατζή Εμμανουέλα 
 Κοσμόπουλος Ελευθεριος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Σταμούλης Ιωάννης Φωτίου Σταύρος του Κων. 
 Κορώσης Σπυρίδων Ζάλης Αθανάσιος 
Ο Πρόεδρος της  Λέλης Μελέτιος Κόττας Βασίλειος 
Δημ.Κοιν. Μεγαρέων Καράμπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης 
Μουσταϊρας Ηλίας Ρήγα Ιωάννα Παπαλευθέρης Ελευθ. 
 Φυλακτός Κων/νος Δρένης Αθανάσιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 
 Πολυχρόνης Ιερόθεος Χοροζάνης Αντώνιος  
 Παπαπανούσης Νικόλαος Μιχάλαρος Ιωάννης 
   
                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Μέγαρα…………………. 

Ο 
Δήμαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 
 


