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ΘΕΜΑ: «5η Αναμόρφωςη Προχπολογιςμοφ Οικονομικοφ Ζτουσ 2021 του Δήμου Δυτικήσ Αχαΐασ» 

 
 

Α)  Με το άρκρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεφχοσ Α') ορίηονται τα εξισ: 

«1. Διαρκοφντοσ του οικονομικοφ ζτουσ απαγορεφεται μεταφορά πιςτϊςεωσ από κεφαλαίου εισ 

κεφάλαιον και από άρκρου εισ άρκρον.  

2. Εξαιρετικϊσ πλθν των εν τω προχπολογιςμϊ εγγεγραμμζνων πιςτϊςεων δι' εκτζλεςιν ζργων, 

περί ϊν το άρκρον 161 του δθμοτικοφ και κοινοτικοφ κϊδικοσ, επιτρζπεται θ μεταφορά 

πιςτϊςεωσ ωσ εκπλθρωκζντοσ του ςκοποφ ι καταςτάντοσ ανεφίκτου προσ επαφξθςιν άλλθσ 

πιςτϊςεωσ αναγεγραμμζνθσ εν τω προχπολογιςμϊ του αυτοφ ι άλλου κεφαλαίου ι προσ 

δθμιουργία πιςτϊςεων δι' εκτάκτουσ και επειγοφςασ ανάγκασ μθ προβλεπομζνασ εν τω 

προχπολογιςμϊ.  

3. Η κατά μεταφοράν διάκεςισ των κατά τθν προθγουμζνθν παράγραφον πιςτϊςεων 

πραγματοποιείται δι' ειδικϊν αποφάςεων του δθμοτικοφ ςυμβουλίου εγκρινομζνων κατά τασ 

διατάξεισ του άρκρου 1 του Ν.Δ. 3777/1957. Αι αποφάςεισ δζον να κατονομάηουν τα κεφάλαια 

και άρκρα, προσ αφξθςιν των πιςτϊςεων των οποίων μεταφζρονται τα αναλαμβανόμενα ποςά ι 

να κακορίηουν τα νζα κεφάλαια και άρκρα, άτινα δζον να δθμιουργθκοφν οςάκισ πρόκειται περί 

απροόπτου δαπάνθσ.  

4. Ρροσ πρόλθψιν ενδεχομζνθσ ανεπαρκείασ των πιςτϊςεων δι' απροόπτουσ δαπάνασ, 

αναγράφεται εν τω προχπολογιςμϊ του διμου πίςτωςισ υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον 

«Αποκεματικόν» και άρκρον υπό τον τίτλον «Ροςόν διακζςιμον προσ αναπλιρωςιν των 

πιςτϊςεων, αίτινεσ ικελον ευρεκι εν ανεπαρκεία, ωσ και δι' εκτάκτουσ και επειγοφςασ ανάγκασ 

μθ προβλεπομζνασ εν τω προχπολογιςμϊ».  

5. Δια τθν πλθρεςτζραν από πλευράσ λογιςτικισ τάξεωσ παρακολοφκθςιν και εμφάνιςιν τθσ 

κινιςεωσ των δια μεταφοράσ πραγματοποιουμζνων κατά τθν παράγραφο 2 του παρόντοσ άρκρου 
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αυξομειϊςεων των πιςτϊςεων, θ μεταφορά τοφτων ενεργείται μζςω του εν τθ παραγράφω 4 του 

παρόντοσ προβλεπομζνου Κεφαλαίου του προχπολογιςμοφ». 

 

Β)  Σφμφωνα με τθν παρ 5 του άρκρου 23 του Ν. 3536/07, ςτον Γενικό Γραμματζα τθσ 

Ρεριφζρειασ υποβάλλονται για ζλεγχο νομιμότθτασ οι αποφάςεισ των δθμοτικϊν ι κοινοτικϊν 

ςυμβουλίων που αφοροφν αναμορφϊςεισ των προχπολογιςμϊν των Ο.Τ.Α., ςυνοδευόμενεσ από 

τισ ειςθγιςεισ των αρμόδιων υπθρεςιϊν. Η προκεςμία του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 1 του 

άρκρου 149 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο του ν. 

3463/2006, ςτθν περίπτωςθ αυτι, ορίηεται ςε δζκα θμζρεσ. Τα αρμόδια όργανα που ενεργοφν 

κατά παράβαςθ των διατάξεων του πρϊτου εδαφίου τθσ παροφςασ παραγράφου υπζχουν, 

ανεξάρτθτα από τυχόν ποινικι ευκφνθ, πεικαρχικι και αςτικι ευκφνθ κατά τισ διατάξεισ των 

άρκρων 141, 142 και 143 του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων που κυρϊκθκε με το άρκρο πρϊτο 

του ν. 3463/2006.  

Γ)  Σφμφωνα με το Υπουργείο Εςωτερικϊν θ αναμόρφωςθ του προχπολογιςμοφ αποτελεί κατ’ 

ουςίαν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ με τθν οποία ψθφίςτθκε αυτόσ. Άρα, για τθν ζκδοςθ τθσ 

τροποποιθτικισ του προχπολογιςμοφ απόφαςθσ, απαιτείται θ τιρθςθ του ίδιου τφπου και 

διαδικαςίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία. (ΥΡ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σφμφωνα πάντα 

με το ίδιο ζγγραφο, με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 5 του άρκρου 23 του ν. 3536/2007 ο νομοκζτθσ 

κζλει να ρυκμίςει ζνα επιμζρουσ ηιτθμα με τρόπο διαφορετικό από τα εν γζνει ιςχφοντα- και δθ 

τθν προκεςμία εντόσ τθσ οποίασ θ εποπτεφουςα αρχι ολοκλθρϊνει τον ζλεγχο νομιμότθτασ τθσ 

απόφαςθσ αναμόρφωςθσ.  

Από το παραπάνω ζγγραφο ςυνάγεται ότι εκτόσ από τθν ειςιγθςθ των αρμόδιων υπθρεςιϊν 

απαιτείται και θ τιρθςθ του ίδιου τφπου και διαδικαςίασ, όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία, 

για τον προχπολογιςμό.  

Δ)  Με το ν. 4172/2013 ορίηεται ότι θ εκτελεςτικι επιτροπι και θ επιτροπι διαβοφλευςθσ 

διατυπϊνουν τθ γνϊμθ τουσ μόνο κατά το ςτάδιο κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ και δεν 

απαιτείται εκ νζου γνωμοδότθςι τουσ για όποιεσ αναμορφϊςεισ του ακολουκιςουν. (παρ 5 

άρκρο 77 Ν. 4172/2013). Υπενκυμίηεται ότι θ εκτελεςτικι επιτροπι, ςτο πλαίςιο των 

αρμοδιοτιτων τθσ που αφοροφν τθν προετοιμαςία κατάρτιςθσ του προχπολογιςμοφ, κατακζτει 

το προςχζδιο αυτοφ ςτθν οικονομικι επιτροπι. Για τθ ςφνταξθ του προςχεδίου, θ εκτελεςτικι 

επιτροπι ςυγκεντρϊνει και αξιολογεί τυχόν προτάςεισ των υπθρεςιϊν του διμου, κακϊσ και τθσ 

επιτροπισ διαβοφλευςθσ, εφόςον αυτι υπάρχει. Εάν το προςχζδιο δεν καταρτιςτεί ι δεν 

υποβλθκεί εμπρόκεςμα ςτθν οικονομικι επιτροπι, τότε καταρτίηεται από αυτιν. (παρ 5 άρκρο 77 

Ν. 4172/2013). 

Συνεπϊσ, ςφμφωνα με το ζγγραφο του ΥΡ.ΕΣ. 28376/18.07.2012, εκτόσ των ρθτά εξαιρουμζνων 

διαδικαςιϊν τθσ διατφπωςθσ γνϊμθσ από τθν εκτελεςτικι επιτροπι και τθν επιτροπι 

διαβοφλευςθσ, με το ν. 4172/2013, οι υπόλοιπεσ ενζργειεσ αναμόρφωςθσ του προχπολογιςμοφ, 

ακολουκοφν τθν τιρθςθ του ίδιου τφπου και διαδικαςίασ με τθ ψιφιςθ του προχπολογιςμοφ.  

Ο προχπολογιςμόσ του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ζτουσ 2021 ψθφίςτθκε με τθν αρικμ. 148/2020 

(ΑΔΑ:6ΘΩΓΩ9Ν-Τ7Ζ) Απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου και ελζγχκθκε ωσ προσ τθ νομιμότθτά 
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τθσ με τθν αρικμ. πρωτ. 230170/2020/11-01-2021 (ΑΔΑ:9ΕΘΟ1Φ-ΙΘ2) απόφαςθ του Συντονιςτι 

τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου, Δυτικισ Ελλάδοσ και Ιονίου.  

Με βάςθ τα παραπάνω θ οικονομικι υπθρεςία του Διμου αφοφ ζλαβε υπόψθ τθσ : 

 τθν παρ 5 άρκρο 23 Ν. 3536/07  

 το άρκρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεφχοσ Α') 

 το εγγ. ΥΡ.ΕΣ. 28376/18.07.2012 

 παρ 5 άρκρο 77 Ν. 4172/2013 

 τον προχπολογιςμό του Διμου Δυτικισ Αχαΐασ ζτουσ 2021  όπωσ ψθφίςτθκε και εγκρίκθκε, 

τροποποιικθκε και ιςχφει. 

 Το ΦΕΚ 3170/01.08.2020 τεφχοσ Β’ όπου δθμοςιεφτθκε θ Κ.Τ.Α. οικ. 46735/23.07.2020: 

“Ραροχι οδθγιϊν για τθν κατάρτιςθ του προχπολογιςμοφ των Διμων, οικονομικοφ ζτουσ 2021 – 

μερικι τροποποίθςθ τθσ υπ’ αρ. 7028/2004 απόφαςθσ (Βϋ 253).” 

 

Επιπλζον δε:  

 

1. Κατά τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ του οικονομικοφ ζτουσ 2021, τα ειςπραχκζντα ποςά 

από τθν ομάδα εςόδων «32» δικαιολογοφν τθν μείωςθ των προβλζψεων μθ είςπραξθσ 

ειςπρακτζων υπολοίπων από Ρ.Ο.Ε. / ομάδα «85». Συγκεκριμζνα τα ειςπραχκζντα τθσ 

ομάδασ «32» ζωσ τϊρα ανζρχονται ςτο ποςό των 521.504,86 €. Η διαφορά τθσ ομάδασ «32» - 

τθσ ομάδασ «85» ανζρχεται ςτο ποςό των 507.783,78€. Συνεπϊσ υπάρχει υπζρβαςθ των 

ειςπραχκζντων τθσ ομάδασ «32» κατά 13.721,08 €.  Η κετικι αυτι διαφορά μασ δίνει το 

δικαίωμα να μειϊςουμε το ςυνολικό ποςό που εγγράφθκε ςτθν ομάδα δαπανϊν «85» και να 

το μεταφζρουμε προσ ενίςχυςθ άλλων πιςτϊςεων. 

2. Με τθ με αρικμ. 45916/18-06-2021 απόφαςθ του Αναπλ. Υπουργοφ Εςωτερικϊν με κζμα 

«Επιχοριγθςθ Διμων τθσ Χϊρασ ςυνολι8κοφ ποςοφ φψουσ 8.000.000,00€, για τθν κάλυψθ 

δαπανϊν παροχισ υπθρεςιϊν ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 7  του π.Δ. 71/2020», επιχορθγθκικαμε με το ποςό των 

84.805,65 € το οποίο πρζπει να αποδεχκοφμε και να εγγράψουμε τθν πίςτωςθ ςτο 

αποκεματικό. 

3. Λόγω ματαίωςθσ και επαναπροκιρυξθσ του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ για ανάδειξθ 

αναδόχου για τθν προμικεια καυςίμων κίνθςθσ των οχθμάτων του διμου και μζχρι τθν 

υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, απαιτείται εξαςφάλιςθ πίςτωςθσ ςτον ιςχφοντα προχπολογιςμό 

προκειμζνου να γίνει παράταςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου τθσ υπό ιςχφ ςφμβαςθσ για τθν 

εξαςφάλιςθ τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων. Η πίςτωςθ που απαιτείται ανζρχεται ςτο ποςό των 

20.328,00 € (ςφμφωνα με ειςιγθςθ τθσ επιτροπισ παρακολοφκθςθσ και παραλαβισ τθσ 

προμικειασ). 

4. Απαιτείται ενίςχυςθ του ΚΑ 00-6823 με τίτλο «Τόκοι υπερθμερίασ χριςθσ» με ποςό 10.000,00 

€ για κάλυψθ τρεχουςϊν αναγκϊν, κακϊσ ζχει εξαντλθκεί. 

5. Τζλοσ, Σφμφωνα με το άρκρο 11 του Ν.Δ. 17/19742/1974 θ πίςτωςθ που ζπρεπε να ζχει 

εγγραφεί ςτον ΚΑ 00-6722.0001 με τίτλο «ΕΙΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩΝ ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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ΑΜΑΧΟΥ ΡΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ» ζπρεπε να ιταν ςφμφωνα με το 

ποςοςτό 0,1% των τακτικϊν εςόδων του διμου, 5.472,44 € ενϊ ζχει εγγραφεί ποςό 

2.500,00€. Συνεπϊσ πρζπει να ενιςχυκεί με το ποςό των 2.972,44 €. 

Σφμφωνα με τα παραπάνω : 

Ειςηγοφμαςτε ςτην Οικονομική Επιτροπή: 

Α. Σην αποδοχή ποςοφ 84.805,65 € ςφμφωνα με τθ με αρικμ. 45916/18-06-2021 απόφαςθ 

του Αναπλ. Υπουργοφ Εςωτερικϊν με κζμα «Επιχοριγθςθ Διμων τθσ Χϊρασ ςυνολι8κοφ 

ποςοφ φψουσ 8.000.000,00€, για τθν κάλυψθ δαπανϊν παροχισ υπθρεςιϊν 

ναυαγοςωςτικισ κάλυψθσ ςε οργανωμζνεσ ι μθ παραλίεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 

αρ. 7  του π.Δ. 71/2020». 

Β. Σην 5η αναμόρφωςη του προχπολογιςμοφ οικον. ζτουσ 2021 όπωσ παρακάτω: 

 Αναμόρφωςθ που επθρεάηει το λογιςτικό υπόλοιπο του Αποκεματικοφ ωσ ακολοφκωσ: 

1. Μειώνονται οι παρακάτω Κ.Α. Εξόδων μζςω του αποθεματικοφ ωσ εξήσ: 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Ε € ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

20-8511 
Ρροβλζψεισ μθ είςπραξθσ 
ειςπρακτζων υπολοίπων 

-13.721,08 
Ππωσ αναφζρεται ςτο 

Ι. παραπάνω 

 

2. Ενιςχφονται οι παρακάτω Κ.Α. εξόδων μζςω του αποθεματικοφ ωσ εξήσ: 

 

Άρα το Αποθεματικό διαμορφώνεται ωσ εξήσ: 

9111 ΑΠΟΘΕΜΑΣΙΚΟ 68.305,11 

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΟ Ε € ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

9111 ΑΡΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 84.805,65 
Ππωσ αναφζρεται 
ςτο 2 παραπάνω 

20-6641.0001 
Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για 

κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων 
13.721,08 

Ππωσ αναφζρεται 
ςτο 3. παραπάνω 

30-6641.0001 
Ρρομικεια καυςίμων και λιπαντικϊν για 

κίνθςθ μεταφορικϊν μζςων 
6.606,92 

 

>> 

00-6823 Τόκοι υπερθμερίασ χριςθσ 10.000,00 
Ππωσ αναφζρεται 
ςτο 4 παραπάνω 

00-6722.0001 
ΕΙΣΦΟΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΜΕΣΩΝ 

ΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΑΧΟΥ ΡΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΧΑΙΑΣ 

2.972,44 

Ππωσ αναφζρεται 
ςτο 5 παραπάνω 

ΣΥΝΟΛΟ:  
118.106,09 
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