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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Σύνταξη σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού 2019.

Αριθµός Απόφασης:
22
Χολαργός σήµερα τη 12η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ηµέρα Τρίτη, ώρα 09.30 και στο κατάστηµα
του ∆ήµου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 8-2-2019,
συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή µε παρόντες τους κ.κ. :
Παρόντες
Απόντες
∆ηµήτριο Τούτουζα, (Προεδρεύοντα).
Βικτωρία Νικάκη
Βασιλική Μπουφούνου
Γεωργία Αρβανίτη
Αγλαϊα Σουρανή
Άννα – Μαρία Τσικρικώνη
Μιχάλη Τράκα
Γιώργο Ρεµούνδο
Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη (αναπλ. Μέλος)
Κων/νο – Πολ/νη Τίγκα
Αθανάσιο Αυγουρόπουλο (αναπλ. Μέλος)
Ως Ειδικός Γραµµατέας παραβρίσκεται ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιµος.
Ο Προεδρεύων και Αντιπρόεδρος της Οικ. Επιτροπής κ. ∆ηµήτριος Τούτουζας, εισηγούµενος το θέµα, είπε :
Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ψηφίστηκε µε την υπ’ αριθ. 280/15-11-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου
και επικυρώθηκε µε το µε αριθ. πρωτ. 107614/34306/18-12-2018 έγγραφο της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
•
Σύµφωνα µε το άρθρο 77 παρ. 4 του Ν.4172/13 (υπ’ αρ. 7492/6275/17-2-14 έγγραφο της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής Γεν. ∆/νσης Εσωτερικής Λειτουργίας ∆/νση ∆ιοίκησης, Τµ. Τοπικής Αυτοδιοίκησης),
η Οικονοµική Επιτροπή συντάσσει το σχέδιο της αναµόρφωσης του προϋπολογισµού και το διαβιβάζει στο ∆.Σ. για
έγκριση.
Ο προϋπολογισµός του 2019 συντάχθηκε εντός του 2018 και στηρίχθηκε σε υπολογισµούς, προβλέψεις και
παραδοχές. Προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός και να αποτυπωθούν τα πραγµατικά οικονοµικά αποτελέσµατα
και µεγέθη τα οποία οριστικοποιήθηκαν στις 31/12/2018 θα πρέπει ο προϋπολογισµός του 2019 να τροποποιηθεί εντός
του 1ου διµήνου µε αναµόρφωση.
Η υποχρεωτική αυτή αναµόρφωση προβλέπεται στο άρθ. 5 της ΚΥΑ 38347/25-7-2018 «παροχή οδηγιών για την
κατάρτιση του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2019» και αφορά στην υποχρέωση αναµόρφωσης στα
ίδια έσοδα, στις απαιτήσεις ΠΟΕ, στο χρηµατικό υπόλοιπο κ.λ.π.
•
Για τους ανωτέρω λόγους προτείνεται:
Α) Να τροποποιηθεί ο προϋπολογισµός έτους 2019, ήτοι:
•
1. Να µεταφερθούν στο αποθεµατικό
•
(α) πλεονάζοντα έσοδα
•
(β) πιστώσεις από κωδικούς εξόδων
2. Από το αποθεµατικό να µεταφερθούν και να
•
(α) ενισχυθούν κωδικοί εξόδων που υπάρχουν στον προϋπολογισµό
•
(β) δηµιουργηθούν νέοι κωδικοί εξόδων
Με την παρούσα αναµόρφωση το αποθεµατικό ανέρχεται στο ποσό των 108.547,38€ και τηρούνται οι διατάξεις
της υπ’ αριθ. 38347/2018 ΚΥΑ των Υπουργών Εσωτερικών & ∆.Α. και Οικονοµικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση
του προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 2019» (ΦΕΚ 3086/Β’/27-7-2018).
• Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας-εισηγητική έκθεση µε όλους του κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού και
τα ανάλογα ποσά.
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Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟ∆ΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη µεταφορά τους στο αποθεµατικό:

Κ.Α.

1219.0005

1329.0004

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

0,00 €

0,00 €

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

0,00 €

0,00 €

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€

2.251,74 €

32.463,20 €

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

2.251,74 €

επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράµµατος
αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
την υπ' αριθ.
2745/177501/20-12-18 ΚΥΑ
Υπ. Εσωτ.-Οικ.-Αγρ. Ανάπτ.
(ΦΕΚ 5821Β'/24-12-18)

32.463,20 €

χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο
προγράµµατος "Λοιπές ∆ράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας
Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα"
(Αρ. Αποφ. 114.9/2016 Α∆Α:667146Ψ844-ΗΚ0)

νέος ΚΑ

νέος ΚΑ-αντιστοίχιση µε ΚΑ
εξόδων: 30.6262.03
"αφαίρεση παράνοµων
διαφηµιστικών πινακίδων"

1621.0001

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

έσοδα από αφαίρεση παράνοµων
διαφηµιστικών πινακίδων

2119.0007

0,00 €

0,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

µισθώµατα από ακίνητα Γκανασούλη

νέος ΚΑ

3211.0001

296.167,48 €

296.167,48 €

-14.214,22 €

281.953,26 €

δηµοτικά Τέλη

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)
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3211.0002

852,17 €

852,17 €

-235,64 €

616,53 €

δηµοτικός Φόρος

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3215.0001

56.681,48 €

56.681,48 €

2.423,13 €

59.104,61 €

τέλος ακίνητης περιουσίας

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3218.0001

429.649,57 €

429.649,57 €

-3.145,26 €

426.504,31 €

τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευµατιών

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3219.0001

760.608,65 €

760.608,65 €

100.483,85 €

861.092,50 €

πρόστιµα του ΚΟΚ

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3219.0003

12.150,61 €

12.150,61 €

-110,06 €

12.040,55 €

τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3219.0005

101.484,11 €

101.484,11 €

2.516,30 €

104.000,41 €

τέλη κατάληψης πεζοδροµίου από περίπτερα.

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3219.0006

7.596,70 €

7.596,70 €

-181,59 €

7.415,11 €

τέλη κατάληψης πεζοδροµίου στη Λαϊκή Αγορά.

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3219.0008

43.494,00 €

43.494,00 €

10.880,23 €

54.374,23 €

τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)
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3219.0009

5.431,59 €

5.431,59 €

424,47 €

5.856,06 €

τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3219.0010

144.829,97 €

144.829,97 €

19.877,22 €

164.707,19 €

µισθώµατα κυλικείου ∆ηµαρχείου

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3219.1000

251.890,86 €

251.890,86 €

85.872,72 €

337.763,58 €

λοιπά τακτικά έσοδα

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3221.0001

96.118,60 €

96.118,60 €

2.836,78 €

98.955,38 €

πρόστιµο λόγω αυθαίρετης κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3221.0002

160.556,86 €

160.556,86 €

-3.075,86 €

157.481,00 €

πρόστιµο λόγω παράβασης φορολογικών
διατάξεων

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3221.0006

12.234,39 €

12.234,39 €

-1.221,42 €

11.012,97 €

έσοδα υπέρ ∆ήµου από καταλογιστικές πράξεις

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3221.0008

23.451,59 €

23.451,59 €

2.213,48 €

25.665,07 €

έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για
λογαριασµό τρίτων (ΕΥ∆ΑΠ κλπ)

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3221.1000

141.981,13 €

141.981,13 €

2.277,61 €

144.258,74 €

πρόστιµο από άλλες περιπτώσεις

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)
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5111

5119

5121

5122

5123

5129

Σύνολο (Α)

750.000,00 €

2.000.000,00 €

60.000,00 €

500,00 €

570.000,00 €

4.919.500,00 €

750.000,00 €

2.000.000,00 €

60.000,00 €

500,00 €

570.000,00 €

4.919.500,00 €

-387.176,36 €

-1.790.000,00 €

2.500,00 €

-500,00 €

265.259,14 €

937.886,97 €

-718.693,57 €

362.823,64 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

210.000,00 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
∆ήµου

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

62.500,00 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

0,00 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη έργων του Π∆Ε ή από
πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες
επενδύσεις

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

835.259,14 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

5.857.386,97 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
δήµου

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)
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Β. Την µεταφορά στο αποθεµατικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.
00.6443.0007

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
20.000,00 €

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
20.000,00 €

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
(ΜΕΙΩΣΗ)€
5.000,00 €

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
ΠΟΣΟ
15.000,00 €

00.6492.0001

100.000,00 €

100.000,00 €

50.000,00 €

00.6495.0002

15.000,00 €

15.000,00 €

00.6495.0003

10.000,00 €

00.6735.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
δαπάνες εορτασµού Χριστουγέννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
µείωση ΚΑ

50.000,00 €

δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

µείωση ΚΑ

12.500,00 €

2.500,00 €

έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης
Κακογιάννη

µείωση ΚΑ

10.000,00 €

7.500,00 €

2.500,00 €

έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης
Σκυριανού

µείωση ΚΑ

120.000,00 €

120.000,00 €

50.000,00 €

70.000,00 €

επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωµατεία

µείωση ΚΑ

00.6823.0001

10.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

τόκοι υπερηµερίας από εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων

µείωση ΚΑ

00.8115.0002

29.563,54 €

29.563,54 €

29.012,14 €

551,40 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της
Α∆ΕΧ (ισολογισµός λύσης 31/10/11)

µείωση ΚΑ

00.8261.0003

30.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

λοιπές επιστροφές χρηµάτων

µείωση ΚΑ

10.6162.0001

10.000,00 €

10.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών

µείωση ΚΑ

10.6263.0005

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

υπηρεσία καθαρισµού, απολύµανσης των
οχηµάτων του ∆ήµου

κατάργηση ΚΑ

10.6264.0008
10.6611.0004
10.6612.0001
10.6614.0002

15.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
60.000,00 €

15.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
60.000,00 €

13.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €

2.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €

συντήρηση ασύρµατου δικτύου wi-fi
προµήθεια εντύπων υπηρεσιών
προµήθεια γραφικής ύλης
προµήθεια µελανοταινιών, toner κλπ

µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ
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10.6615.0002

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

δηµιουργία και εκτύπωση χάρτη του ∆ήµου
Παπάγου-Χολαργού

κατάργηση ΚΑ

10.7131.0010

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος
ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης κτηρίων του
∆ήµου

κατάργηση ΚΑ

10.7133.0002
10.7134.0001

20.000,00 €
74.000,00 €

20.000,00 €
74.000,00 €

10.000,00 €
24.000,00 €

10.000,00 €
50.000,00 €

προµήθεια επίπλων & σκευών
προµήθεια Η/Υ και περιφερειακών

µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ

10.7134.0010

17.000,00 €

17.000,00 €

17.000,00 €

0,00 €

ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης
δηµοτών

κατάργηση ΚΑ

10.7135.0003

20.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

προµήθεια, εγκατάσταση και αναβάθµιση
τηλεφωνικών κέντρων κτηρίων του ∆ήµου

µείωση ΚΑ

10.8115.0001

250.000,00 €

250.000,00 €

84.250,20 €

165.749,80 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. ∆ιοικήσεως

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

15.6473.0002

120.000,00 €

120.000,00 €

10.000,00 €

110.000,00 €

έξοδα για τη λειτουργία του προγράµµατος:
"Κοντά στο ∆ηµότη"

µείωση ΚΑ

15.6473.0005

10.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

δράσεις ενηµέρωσης & ευαισθητοποίησης για το
Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης
∆ήµου Παπάγου-Χολαργού

µείωση ΚΑ

15.6473.0015

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

δράσεις δηµιουργικής απασχόλησης για µαθητές

κατάργηση ΚΑ

15.7135.0003

9.982,00 €

9.982,00 €

186,00 €

9.796,00 €

προµήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς
σταθµούς και νηπιαγωγεία ∆ήµου ΠαπάγουΧολαργού

µείωση ΚΑ

15.7311.0008

500.000,00 €

500.000,00 €

300.000,00 €

200.000,00 €

κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου
ανοιχτής προστασίας ηλικιωµένων στη ∆.Κ.
Παπάγου

µείωση ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3
15.7326.0005

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

προµήθεια προκατασκευασµένων χώρων
υγιεινής και αποδυτηρίων

κατάργηση ΚΑ

15.7331.0024

24.800,00 €

24.800,00 €

14.800,00 €

10.000,00 €

παρέµβαση σε τµήµατα όψεων κτιρίου ΚΑΠΗ
Αγαµέµνονος ∆ΚΧ

µείωση ΚΑ

15.7336.0024

400.000,00 €

400.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018

µείωση ΚΑ

µείωση ΚΑ

15.7411.0021

25.000,00 €

25.000,00 €

24.000,00 €

1.000,00 €

διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισµού και
οριστική µελέτη αρχιτεκτονικών για τον
βρεφονηπιακό σταθµό επί της Λ. Καραγιάννη
∆ΚΧ (υποέργο 1)

15.7413.0010

34.400,00 €

34.400,00 €

20.000,00 €

14.400,00 €

µελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη
δηµοπράτησης 1ου δηµοτικού σχολείου
Χολαργού επί της οδ. Περικλέους

µείωση ΚΑ

15.7413.0011

34.400,00 €

34.400,00 €

20.000,00 €

14.400,00 €

µελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη
δηµοπράτησης 2ου-3ου δηµοτικών σχολείων
Χολαργού επί της οδ. 17ης Νοεµβρίου 1973

µείωση ΚΑ

15.7413.0012

34.400,00 €

34.400,00 €

20.000,00 €

14.400,00 €

µελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη
δηµοπράτησης 1ου δηµοτικού σχολείου
Παπάγου

µείωση ΚΑ

20.6011.0001

2.148.000,00 €

2.148.000,00 €

103.508,99 €

2.044.491,01 €

τακτικές αποδοχές µονίµων υπ. καθαριότητας &
ηλ/σµου

µείωση ΚΑ

20.6051.0004

224.400,00 €

224.400,00 €

43.800,00 €

180.600,00 €

εισφορά υπέρ ΙΚΑ µονίµων

µείωση ΚΑ

20.7131.0007

275.000,00 €

275.000,00 €

275.000,00 €

0,00 €

προµήθεια σαρώθρου επί πλαισίου 6 κ.µ.

κατάργηση ΚΑ

158.616,99 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής
υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σµού)

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

20.8115.0001

205.000,00 €

205.000,00 €

46.383,01 €

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε την
πρόβλεψη µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
ΠΟΕ (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

20.8511.0001

59.463,67 €

59.463,67 €

14.214,22 €

45.249,45 €

προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας
(Καθαριότητας & Ηλ/σµού)

30.7131.0002

118.000,00 €

118.000,00 €

118.000,00 €

0,00 €

προµήθεια και εγκατάσταση υπογείων
συστηµάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών
κάδων

κατάργηση ΚΑ

30.7325.0008

50.000,00 €

50.000,00 €

40.000,00 €

10.000,00 €

κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισµός δικτύου
δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού 2019

µείωση ΚΑ

30.7326.0016

24.800,00 €

24.800,00 €

24.800,00 €

0,00 €

συντήρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων
Παπάγου-Χολαργού 2019

κατάργηση ΚΑ

30.7326.0017

74.400,00 €

74.400,00 €

50.000,00 €

24.400,00 €

εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων
2019

µείωση ΚΑ

30.7332.0015

302.171,00 €

302.171,00 €

13.630,01 €

288.540,99 €

ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής
χαράς ∆.Κ. Χολαργού

µείωση ΚΑ

30.7332.0024

84.174,00 €

84.174,00 €

1.045,05 €

83.128,95 €

συντήρηση παιδικών χαρών 2018

µείωση ΚΑ

30.7332.0026

30.000,00 €

30.000,00 €

29.000,00 €

1.000,00 €

αναβάθµιση-συντήρηση πλατειών 2019

µείωση ΚΑ

30.7333.0040

100.000,00 €

100.000,00 €

99.000,00 €

1.000,00 €

ασφαλτοστρώσεις οδών 2019

µείωση ΚΑ

30.7334.0018

50.000,00 €

50.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση
πεζοδροµίων

µείωση ΚΑ

30.7334.0019

200.000,00 €

200.000,00 €

150.000,00 €

50.000,00 €

ανακατασκευές πεζοδροµίων έτους 2019

µείωση ΚΑ

30.7412.0026

74.400,00 €

74.400,00 €

60.000,00 €

14.400,00 €

οριστική µελέτη µε τεύχη δηµοπράτησης αγωγών
οµβρίων υδάτων σε περιοχές ∆.Κ. Χολαργού

µείωση ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

30.7412.0027

20.000,00 €

20.000,00 €

19.000,00 €

1.000,00 €

µελέτη εφαρµογής και τεύχη δηµοπράτησης για
δηµιουργία ανοικτού κέντρου εµπορίου (open
mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων

µείωση ΚΑ

30.7413.0016

20.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

µελέτη κυκλοφοριακών κόµβων και
παρεµβάσεων οδικής ασφάλειας σε περιοχές
δήµου Παπάγου-Χολαργού

µείωση ΚΑ

µείωση ΚΑ

30.7413.0017

30.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης για την
ανάπλαση πολεοδοµικού και εµπορικού κέντρου
δήµου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους,
Κεραµεικού κλπ)

30.7413.0026

36.000,00 €

36.000,00 €

26.000,00 €

10.000,00 €

µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθµού
µεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης &
ανακυκλώσιµων υλικών

µείωση ΚΑ

30.7425.0014

20.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας
Κοίτης Ιλισσού

µείωση ΚΑ

139.467,16 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

0,00 €

προµήθεια ενός ρυµουλκού (τράκτορα) 6χ4 &
ενός ηµιρυµουλκούµενου µε αυτόνοµο σύστηµα
συµπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας
55κ.µ. τουλάχιστον για συµπίεση & µεταφορά

κατάργηση ΚΑ

30.8115.0001

35.7132.0007

200.000,00 €

269.999,99 €

200.000,00 €

269.999,99 €

60.532,84 €

269.999,99 €

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3
35.7135.0013

65.000,00 €

65.000,00 €

65.000,00 €

0,00 €

προµήθεια και εγκατάσταση πράσινων σηµείων
γειτονιάς

κατάργηση ΚΑ

35.7323.0010

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

διευθέτηση-τακτοποίηση φρεατίων
οδοστρωµάτων 2019

κατάργηση ΚΑ

35.8115.0001

120.000,00 €

120.000,00 €

63.965,44 €

56.034,56 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

45.6041.0001
45.6054.0004

34.000,00 €
12.800,00 €

34.000,00 €
12.800,00 €

5.600,00 €
1.800,00 €

28.400,00 €
11.000,00 €

τακτικές αποδοχές συµβασιούχων
εισφορά υπέρ ΙΚΑ συµβασιούχων

µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ

10.000,00 €

σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και
περιβαλλοντικής µελέτης για την καταλληλότητα
και την επάρκεια του χώρου του υφιστάµενου
κοιµητηρίου Παπάγου

µείωση ΚΑ

793,60 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. ∆ηµ.
Αστυνοµίας

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

11.116,11 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής
Πολιτικής

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

45.7413.0004

50.8115.0001

60.8115.0001

Σύνολο (Β)

20.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

10.000,00 €

4.206,40 €

13.883,89 €

2.746.618,18 €

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3
2.027.924,61 €

25.997,00 €

2.053.921,61 €

Γενικό Σύνολο για
µεταφορά στο
αποθεµατικό (Α)

Υπάρχον Υπόλοιπο
στο αποθεµατικό
Γενικό Σύνολο στο
Αποθεµατικό

Γ. Την µεταφορά από το αποθεµατικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ:

Κ.Α.

00.8115.0001

00.8511.0001

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.

300.000,00 €

2.184.826,47 €

ΤΡΕΧΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

300.000,00 €

2.184.826,47 €

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
(ΑΥΞΗΣΗ)€

137.558,68 €

221.835,96 €

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
ΠΟΣΟ

437.558,68 €

2.406.662,43 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
το ισοζύγιο γενικής
λογιστικής 31/12/2018
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
την πρόβλεψη µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
ΠΟΕ (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

10.6162.0002

0,00 €

0,00 €

24.800,00 €

24.800,00 €

παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την
ενδυνάµωση του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου & τη βελτιστοποίηση της
λειτουργικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου

νέος ΚΑ

νέος ΚΑ για την κάλυψη
δαπάνης της υπ' αριθ.
22831/18 σύµβασης και
σύναψη νέας

10.6264.0007

0,00 €

0,00 €

16.756,00 €

16.756,00 €

συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής
πύλης - εφαρµογών κλπ.

10.7134.0015

0,00 €

0,00 €

8.500,00 €

8.500,00 €

προµήθεια συσκευής τοίχους προστασίας
εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου (firewall)

νέος ΚΑ

15.6473.0017

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

έξοδα πολιτιστικών δράσεων για µαθητές του
∆ήµου

νέος ΚΑ

15.7112.0003

0,00 €

0,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

αγορά οικοπέδου για ανέγερση παιδικού
σταθµού

νέος ΚΑ

15.7132.0001

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

προµήθεια δικύκλου

νέος ΚΑ

15.7135.0015

0,00 €

0,00 €

74.400,00 €

74.400,00 €

προµήθεια & εγκατάσταση µεταλλικών κερκίδων
& καθισµάτων σε αθλητικούς χώρους του ∆ήµου

νέος ΚΑ

15.7331.0032

0,00 €

0,00 €

9.127,65 €

9.127,65 €

συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείωνδηµοτικών σχολείων 2017

νέος ΚΑ

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
το ισοζύγιο γενικής
λογιστικής 31/12/2018
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

15.8115.0001

200.000,00 €

200.000,00 €

297.473,33 €

497.473,33 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. ΠολιτισµούΑθλητισµού-Κοιν. Πολιτικής

20.6041.0001

0,00 €

0,00 €

149.892,00 €

149.892,00 €

τακτικές αποδοχές συµβασιούχων

νέος ΚΑ

20.6054.0004

0,00 €

0,00 €

43.800,00 €

43.800,00 €

εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συµβασιούχων

νέος ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

20.7132.0007

0,00 €

0,00 €

269.999,99 €

269.999,99 €

προµήθεια ενός ρυµουλκού (τράκτορα) 6χ4 &
ενός ηµιρυµουλκούµενου µε αυτόνοµο σύστηµα
συµπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας
55κ.µ. τουλάχιστον για συµπίεση & µεταφορά

30.6041.0001

12.100,00 €

12.100,00 €

6.000,00 €

18.100,00 €

τακτικές αποδοχές συµβασιούχων

ενίσχυση ΚΑ

30.6054.0004

4.400,00 €

4.400,00 €

1.800,00 €

6.200,00 €

εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συµβασιούχων

ενίσχυση ΚΑ

30.6141.0001

0,00 €

0,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

έκδοση συµβολαίων και κτηµατολογικών
φύλλων, για τις ανάγκες πράξης αναλογισµού
της οδ. ∆αρδανελλίων ∆ΚΧ

νέος ΚΑ

30.7132.0001

0,00 €

0,00 €

23.994,00 €

23.994,00 €

προµήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact
van

νέος ΚΑ

30.7333.0019

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

συντήρηση οδών του ∆ήµου µε ασφαλτικά υλικά

νέος ΚΑ

30.7333.0037

0,00 €

0,00 €

38.404,00 €

38.404,00 €

ασφαλτοστρώσεις οδών 2017

νέος ΚΑ

30.7334.0013

0,00 €

0,00 €

11.659,79 €

11.659,79 €

συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές
πεζοδροµίων έτους 2017

νέος ΚΑ

30.7425.0004

0,00 €

0,00 €

365,54 €

365,54 €

τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού
Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης
απολογισµού ή αποζηµίωσης

νέος ΚΑ

30.7425.0012

0,00 €

0,00 €

3.013,20 €

3.013,20 €

τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ∆ΚΠ για
εφαρµογή δικαστικής απόφασης

νέος ΚΑ

νέος ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

30.7425.0018

0,00 €

0,00 €

4.420,53 €

4.420,53 €

τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το
σχεδιασµό και διαµόρφωση κυκλοφοριακών
κόµβων για τις ανάγκες της µελέτης βιώσιµης
κινητικότητας

νέος ΚΑ

ενίσχυση ΚΑ

30.7425.0022

5.000,00 €

5.000,00 €

10.834,56 €

15.834,56 €

τοπογραφική αποτύπωση Κοιµητηρίου
Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού,
Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού
Σαρανταπόρου Χολαργού

35.6662.0002

60.000,00 €

60.000,00 €

14.000,00 €

74.000,00 €

προµήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους
χώρους

ενίσχυση ΚΑ

35.7132.0002

0,00 €

0,00 €

23.994,00 €

23.994,00 €

προµήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact
van

νέος ΚΑ

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιµητηρίου

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
το ισοζύγιο γενικής
λογιστικής 31/12/2018
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

45.8115.0001

40.000,00 €

40.000,00 €

Σύνολο (Γ)

22.245,00 €

62.245,00 €

1.945.374,23 €
2.053.921,61 €

Σύνολο Εσόδων

1.945.374,23 €

Σύνολο Εξόδων

108.547,38 €

Υπόλοιπο στο
Αποθεµατικό

H Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:
•
Την εισήγηση του Προεδρεύοντα
•
Την τήρηση της νόµιµης διαδικασίας.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ οµόφωνα
α. Τη Σύνταξη του Σχεδίου αναµόρφωσης προϋπολογισµού έτους 2019, ως ακολούθως :

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

Α. Την εγγραφή στους Κ.Α.ΕΣΟ∆ΩΝ των κατωτέρω ποσών και τη µεταφορά τους στο αποθεµατικό:

Κ.Α.

1219.0005

1329.0004

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

0,00 €

0,00 €

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ

0,00 €

0,00 €

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ€

2.251,74 €

32.463,20 €

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
ΠΟΣΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

2.251,74 €

επιχορήγηση για την υλοποίηση προγράµµατος
αντιµετώπισης αδέσποτων ζώων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
την υπ' αριθ.
2745/177501/20-12-18 ΚΥΑ
Υπ. Εσωτ.-Οικ.-Αγρ. Ανάπτ.
(ΦΕΚ 5821Β'/24-12-18)

32.463,20 €

χρηµατοδότηση από το Πράσινο Ταµείο
προγράµµατος "Λοιπές ∆ράσεις
Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου 2016" Άξονας
Προτεραιότητας 4 "Αστική Βιώσιµη Κινητικότητα"
(Αρ. Αποφ. 114.9/2016 Α∆Α:667146Ψ844-ΗΚ0)

νέος ΚΑ

νέος ΚΑ-αντιστοίχιση µε ΚΑ
εξόδων: 30.6262.03
"αφαίρεση παράνοµων
διαφηµιστικών πινακίδων"

1621.0001

0,00 €

0,00 €

2.000,00 €

2.000,00 €

έσοδα από αφαίρεση παράνοµων
διαφηµιστικών πινακίδων

2119.0007

0,00 €

0,00 €

9.000,00 €

9.000,00 €

µισθώµατα από ακίνητα Γκανασούλη

νέος ΚΑ

3211.0001

296.167,48 €

296.167,48 €

-14.214,22 €

281.953,26 €

δηµοτικά Τέλη

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

3211.0002

852,17 €

852,17 €

-235,64 €

616,53 €

δηµοτικός Φόρος

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3215.0001

56.681,48 €

56.681,48 €

2.423,13 €

59.104,61 €

τέλος ακίνητης περιουσίας

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3218.0001

429.649,57 €

429.649,57 €

-3.145,26 €

426.504,31 €

τακτικά έσοδα επί των ακαθαρίστων εσόδων
επιτηδευµατιών

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3219.0001

760.608,65 €

760.608,65 €

100.483,85 €

861.092,50 €

πρόστιµα του ΚΟΚ

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3219.0003

12.150,61 €

12.150,61 €

-110,06 €

12.040,55 €

τέλη χρήσης κοινόχρηστων χώρων

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3219.0005

101.484,11 €

101.484,11 €

2.516,30 €

104.000,41 €

τέλη κατάληψης πεζοδροµίου από περίπτερα.

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3219.0006

7.596,70 €

7.596,70 €

-181,59 €

7.415,11 €

τέλη κατάληψης πεζοδροµίου στη Λαϊκή Αγορά.

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3219.0008

43.494,00 €

43.494,00 €

10.880,23 €

54.374,23 €

τέλη συντήρησης οικογενειακών τάφων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

3219.0009

5.431,59 €

5.431,59 €

424,47 €

5.856,06 €

τέλη συντήρησης Οστεοφυλακείων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3219.0010

144.829,97 €

144.829,97 €

19.877,22 €

164.707,19 €

µισθώµατα κυλικείου ∆ηµαρχείου

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3219.1000

251.890,86 €

251.890,86 €

85.872,72 €

337.763,58 €

λοιπά τακτικά έσοδα

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3221.0001

96.118,60 €

96.118,60 €

2.836,78 €

98.955,38 €

πρόστιµο λόγω αυθαίρετης κατάληψης
κοινόχρηστου χώρου

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3221.0002

160.556,86 €

160.556,86 €

-3.075,86 €

157.481,00 €

πρόστιµο λόγω παράβασης φορολογικών
διατάξεων

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3221.0006

12.234,39 €

12.234,39 €

-1.221,42 €

11.012,97 €

έσοδα υπέρ ∆ήµου από καταλογιστικές πράξεις

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε τα
βεβαιωθέντα (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

3221.0008

23.451,59 €

23.451,59 €

2.213,48 €

25.665,07 €

έσοδα από δαπάνες πραγµατοποιηθείσες για
λογαριασµό τρίτων (ΕΥ∆ΑΠ κλπ)

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

3221.1000

141.981,13 €

141.981,13 €

2.277,61 €

144.258,74 €

πρόστιµο από άλλες περιπτώσεις

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
τα βεβαιωθέντα
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

5111

5119

5121

5122

5123

5129

Σύνολο (Α)

750.000,00 €

2.000.000,00 €

60.000,00 €

500,00 €

570.000,00 €

4.919.500,00 €

750.000,00 €

2.000.000,00 €

60.000,00 €

500,00 €

570.000,00 €

4.919.500,00 €

-387.176,36 €

-1.790.000,00 €

2.500,00 €

-500,00 €

265.259,14 €

937.886,97 €

-718.693,57 €

362.823,64 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

210.000,00 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από τακτικά
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
∆ήµου

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

62.500,00 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη υποχρεώσεων
παρελθόντων ετών

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

0,00 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη έργων του Π∆Ε ή από
πιστώσεις προοριζόµενες για δηµόσιες
επενδύσεις

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

835.259,14 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη ειδικευµένων δαπανών

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

5.857.386,97 €

χρηµατικό υπόλοιπο προερχόµενο από έκτακτα
έσοδα για την κάλυψη εν γένει δαπανών του
δήµου

αποτύπωση οριστικού
ταµειακού υπολοίπου
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3
Β. Την µεταφορά στο αποθεµατικό των ακολούθων ποσών από Κ.Α. εξόδων :

Κ.Α.
00.6443.0007

ΑΡΧΙΚΟΣ
ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
20.000,00 €

ΤΡΕΧΩΝ ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ
20.000,00 €

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
(ΜΕΙΩΣΗ)€
5.000,00 €

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
ΠΟΣΟ
15.000,00 €

00.6492.0001

100.000,00 €

100.000,00 €

50.000,00 €

00.6495.0002

15.000,00 €

15.000,00 €

00.6495.0003

10.000,00 €

00.6735.0001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
δαπάνες εορτασµού Χριστουγέννων

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
µείωση ΚΑ

50.000,00 €

δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων

µείωση ΚΑ

12.500,00 €

2.500,00 €

έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης
Κακογιάννη

µείωση ΚΑ

10.000,00 €

7.500,00 €

2.500,00 €

έξοδα για την υλοποίηση της διαθήκης
Σκυριανού

µείωση ΚΑ

120.000,00 €

120.000,00 €

50.000,00 €

70.000,00 €

επιχορηγήσεις σε αθλητικούς συλλόγους και
σωµατεία

µείωση ΚΑ

00.6823.0001

10.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

τόκοι υπερηµερίας από εκτέλεση δικαστικών
αποφάσεων

µείωση ΚΑ

00.8115.0002

29.563,54 €

29.563,54 €

29.012,14 €

551,40 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υποχρεώσεων της
Α∆ΕΧ (ισολογισµός λύσης 31/10/11)

µείωση ΚΑ

00.8261.0003

30.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

λοιπές επιστροφές χρηµάτων

µείωση ΚΑ

10.6162.0001

10.000,00 €

10.000,00 €

2.000,00 €

8.000,00 €

δαπάνη έκδοσης φωτοτυπιών και διαφανειών

µείωση ΚΑ

10.6263.0005

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

υπηρεσία καθαρισµού, απολύµανσης των
οχηµάτων του ∆ήµου

κατάργηση ΚΑ

10.6264.0008
10.6611.0004
10.6612.0001
10.6614.0002

15.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
60.000,00 €

15.000,00 €
10.000,00 €
15.000,00 €
60.000,00 €

13.000,00 €
5.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €

2.000,00 €
5.000,00 €
10.000,00 €
50.000,00 €

συντήρηση ασύρµατου δικτύου wi-fi
προµήθεια εντύπων υπηρεσιών
προµήθεια γραφικής ύλης
προµήθεια µελανοταινιών, toner κλπ

µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3
10.6615.0002

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

δηµιουργία και εκτύπωση χάρτη του ∆ήµου
Παπάγου-Χολαργού

κατάργηση ΚΑ

10.7131.0010

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος
ασφαλείας και ελέγχου πρόσβασης κτηρίων του
∆ήµου

κατάργηση ΚΑ

10.7133.0002
10.7134.0001

20.000,00 €
74.000,00 €

20.000,00 €
74.000,00 €

10.000,00 €
24.000,00 €

10.000,00 €
50.000,00 €

προµήθεια επίπλων & σκευών
προµήθεια Η/Υ και περιφερειακών

µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ

10.7134.0010

17.000,00 €

17.000,00 €

17.000,00 €

0,00 €

ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης εξυπηρέτησης
δηµοτών

κατάργηση ΚΑ

10.7135.0003

20.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

προµήθεια, εγκατάσταση και αναβάθµιση
τηλεφωνικών κέντρων κτηρίων του ∆ήµου

µείωση ΚΑ

10.8115.0001

250.000,00 €

250.000,00 €

84.250,20 €

165.749,80 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. ∆ιοικήσεως

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

15.6473.0002

120.000,00 €

120.000,00 €

10.000,00 €

110.000,00 €

έξοδα για τη λειτουργία του προγράµµατος:
"Κοντά στο ∆ηµότη"

µείωση ΚΑ

15.6473.0005

10.000,00 €

10.000,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

δράσεις ενηµέρωσης & ευαισθητοποίησης για το
Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωµένης ∆ιαχείρισης
∆ήµου Παπάγου-Χολαργού

µείωση ΚΑ

15.6473.0015

10.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

0,00 €

δράσεις δηµιουργικής απασχόλησης για µαθητές

κατάργηση ΚΑ

15.7135.0003

9.982,00 €

9.982,00 €

186,00 €

9.796,00 €

προµήθεια οργάνων αναψυχής για παιδικούς
σταθµούς και νηπιαγωγεία ∆ήµου ΠαπάγουΧολαργού

µείωση ΚΑ

15.7311.0008

500.000,00 €

500.000,00 €

300.000,00 €

200.000,00 €

κατασκευή κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου
ανοιχτής προστασίας ηλικιωµένων στη ∆.Κ.
Παπάγου

µείωση ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3
15.7326.0005

15.000,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

0,00 €

προµήθεια προκατασκευασµένων χώρων
υγιεινής και αποδυτηρίων

κατάργηση ΚΑ

15.7331.0024

24.800,00 €

24.800,00 €

14.800,00 €

10.000,00 €

παρέµβαση σε τµήµατα όψεων κτιρίου ΚΑΠΗ
Αγαµέµνονος ∆ΚΧ

µείωση ΚΑ

15.7336.0024

400.000,00 €

400.000,00 €

200.000,00 €

200.000,00 €

συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018

µείωση ΚΑ

µείωση ΚΑ

15.7411.0021

25.000,00 €

25.000,00 €

24.000,00 €

1.000,00 €

διενέργεια αρχιτεκτονικού διαγωνισµού και
οριστική µελέτη αρχιτεκτονικών για τον
βρεφονηπιακό σταθµό επί της Λ. Καραγιάννη
∆ΚΧ (υποέργο 1)

15.7413.0010

34.400,00 €

34.400,00 €

20.000,00 €

14.400,00 €

µελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη
δηµοπράτησης 1ου δηµοτικού σχολείου
Χολαργού επί της οδ. Περικλέους

µείωση ΚΑ

15.7413.0011

34.400,00 €

34.400,00 €

20.000,00 €

14.400,00 €

µελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη
δηµοπράτησης 2ου-3ου δηµοτικών σχολείων
Χολαργού επί της οδ. 17ης Νοεµβρίου 1973

µείωση ΚΑ

15.7413.0012

34.400,00 €

34.400,00 €

20.000,00 €

14.400,00 €

µελέτη στατικής επάρκειας και τεύχη
δηµοπράτησης 1ου δηµοτικού σχολείου
Παπάγου

µείωση ΚΑ

20.6011.0001

2.148.000,00 €

2.148.000,00 €

103.508,99 €

2.044.491,01 €

τακτικές αποδοχές µονίµων υπ. καθαριότητας &
ηλ/σµου

µείωση ΚΑ

20.6051.0004

224.400,00 €

224.400,00 €

43.800,00 €

180.600,00 €

εισφορά υπέρ ΙΚΑ µονίµων

µείωση ΚΑ

20.7131.0007

275.000,00 €

275.000,00 €

275.000,00 €

0,00 €

προµήθεια σαρώθρου επί πλαισίου 6 κ.µ.

κατάργηση ΚΑ

158.616,99 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων ανταποδοτικής
υπηρεσίας (Καθαριότητας & Ηλ/σµού)

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

20.8115.0001

205.000,00 €

205.000,00 €

46.383,01 €

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε την
πρόβλεψη µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
ΠΟΕ (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

20.8511.0001

59.463,67 €

59.463,67 €

14.214,22 €

45.249,45 €

προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων ανταποδοτικής υπηρεσίας
(Καθαριότητας & Ηλ/σµού)

30.7131.0002

118.000,00 €

118.000,00 €

118.000,00 €

0,00 €

προµήθεια και εγκατάσταση υπογείων
συστηµάτων προσωρινής αποθήκευσης υλικών
κάδων

κατάργηση ΚΑ

30.7325.0008

50.000,00 €

50.000,00 €

40.000,00 €

10.000,00 €

κατασκευή-ενίσχυση-εκσυγχρονισµός δικτύου
δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού 2019

µείωση ΚΑ

30.7326.0016

24.800,00 €

24.800,00 €

24.800,00 €

0,00 €

συντήρηση δηµοτικών εγκαταστάσεων
Παπάγου-Χολαργού 2019

κατάργηση ΚΑ

30.7326.0017

74.400,00 €

74.400,00 €

50.000,00 €

24.400,00 €

εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων
2019

µείωση ΚΑ

30.7332.0015

302.171,00 €

302.171,00 €

13.630,01 €

288.540,99 €

ανάπλαση πλατείας Εθν. Αντίστασης & παιδικής
χαράς ∆.Κ. Χολαργού

µείωση ΚΑ

30.7332.0024

84.174,00 €

84.174,00 €

1.045,05 €

83.128,95 €

συντήρηση παιδικών χαρών 2018

µείωση ΚΑ

30.7332.0026

30.000,00 €

30.000,00 €

29.000,00 €

1.000,00 €

αναβάθµιση-συντήρηση πλατειών 2019

µείωση ΚΑ

30.7333.0040

100.000,00 €

100.000,00 €

99.000,00 €

1.000,00 €

ασφαλτοστρώσεις οδών 2019

µείωση ΚΑ

30.7334.0018

50.000,00 €

50.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

εκριζώσεις δένδρων και αποκατάσταση
πεζοδροµίων

µείωση ΚΑ

30.7334.0019

200.000,00 €

200.000,00 €

150.000,00 €

50.000,00 €

ανακατασκευές πεζοδροµίων έτους 2019

µείωση ΚΑ

30.7412.0026

74.400,00 €

74.400,00 €

60.000,00 €

14.400,00 €

οριστική µελέτη µε τεύχη δηµοπράτησης αγωγών
οµβρίων υδάτων σε περιοχές ∆.Κ. Χολαργού

µείωση ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

30.7412.0027

20.000,00 €

20.000,00 €

19.000,00 €

1.000,00 €

µελέτη εφαρµογής και τεύχη δηµοπράτησης για
δηµιουργία ανοικτού κέντρου εµπορίου (open
mall) στη βοηθητική οδό Μεσογείων

µείωση ΚΑ

30.7413.0016

20.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

10.000,00 €

µελέτη κυκλοφοριακών κόµβων και
παρεµβάσεων οδικής ασφάλειας σε περιοχές
δήµου Παπάγου-Χολαργού

µείωση ΚΑ

µείωση ΚΑ

30.7413.0017

30.000,00 €

30.000,00 €

20.000,00 €

10.000,00 €

µελέτη και τεύχη δηµοπράτησης για την
ανάπλαση πολεοδοµικού και εµπορικού κέντρου
δήµου Παπάγου-Χολαργού (οδ. Περικλέους,
Κεραµεικού κλπ)

30.7413.0026

36.000,00 €

36.000,00 €

26.000,00 €

10.000,00 €

µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σταθµού
µεταφόρτωσης & προσωρινής αποθήκευσης &
ανακυκλώσιµων υλικών

µείωση ΚΑ

30.7425.0014

20.000,00 €

20.000,00 €

15.000,00 €

5.000,00 €

τοπογραφική αποτύπωση χώρου Αγ. Ελεούσας
Κοίτης Ιλισσού

µείωση ΚΑ

139.467,16 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Τεχν. Έργων

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

0,00 €

προµήθεια ενός ρυµουλκού (τράκτορα) 6χ4 &
ενός ηµιρυµουλκούµενου µε αυτόνοµο σύστηµα
συµπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας
55κ.µ. τουλάχιστον για συµπίεση & µεταφορά

κατάργηση ΚΑ

30.8115.0001

35.7132.0007

200.000,00 €

269.999,99 €

200.000,00 €

269.999,99 €

60.532,84 €

269.999,99 €

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3
35.7135.0013

65.000,00 €

65.000,00 €

65.000,00 €

0,00 €

προµήθεια και εγκατάσταση πράσινων σηµείων
γειτονιάς

κατάργηση ΚΑ

35.7323.0010

30.000,00 €

30.000,00 €

30.000,00 €

0,00 €

διευθέτηση-τακτοποίηση φρεατίων
οδοστρωµάτων 2019

κατάργηση ΚΑ

35.8115.0001

120.000,00 €

120.000,00 €

63.965,44 €

56.034,56 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Πρασίνου

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

45.6041.0001
45.6054.0004

34.000,00 €
12.800,00 €

34.000,00 €
12.800,00 €

5.600,00 €
1.800,00 €

28.400,00 €
11.000,00 €

τακτικές αποδοχές συµβασιούχων
εισφορά υπέρ ΙΚΑ συµβασιούχων

µείωση ΚΑ
µείωση ΚΑ

10.000,00 €

σύνταξη γεωλογικής, υδροτεχνικής και
περιβαλλοντικής µελέτης για την καταλληλότητα
και την επάρκεια του χώρου του υφιστάµενου
κοιµητηρίου Παπάγου

µείωση ΚΑ

793,60 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. ∆ηµ.
Αστυνοµίας

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

11.116,11 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοινωνικής
Πολιτικής

µείωση ΚΑ σύµφωνα µε το
ισοζύγιο γενικής λογιστικής
31/12/2018 (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

45.7413.0004

50.8115.0001

60.8115.0001

Σύνολο (Β)

20.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

20.000,00 €

5.000,00 €

25.000,00 €

10.000,00 €

4.206,40 €

13.883,89 €

2.746.618,18 €

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3
2.027.924,61 €

25.997,00 €

2.053.921,61 €

Γενικό Σύνολο για
µεταφορά στο
αποθεµατικό (Α)

Υπάρχον Υπόλοιπο
στο αποθεµατικό
Γενικό Σύνολο στο
Αποθεµατικό

Γ. Την µεταφορά από το αποθεµατικό και την ενίσχυση των ακολούθων Κ.Α. ΕΞΟ∆ΩΝ:

Κ.Α.

00.8115.0001

00.8511.0001

ΑΡΧΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠ.

300.000,00 €

2.184.826,47 €

ΤΡΕΧΩΝ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

300.000,00 €

2.184.826,47 €

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΠΟΣΟΥ
(ΑΥΞΗΣΗ)€

137.558,68 €

221.835,96 €

∆ΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ
ΠΟΣΟ

437.558,68 €

2.406.662,43 €

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
το ισοζύγιο γενικής
λογιστικής 31/12/2018
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

προβλέψεις µη είσπραξης εισπρακτέων
υπολοίπων

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
την πρόβλεψη µη είσπραξης
εισπρακτέων υπολοίπων
ΠΟΕ (υποχρεωτική
αναµόρφωση)

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

10.6162.0002

0,00 €

0,00 €

24.800,00 €

24.800,00 €

παροχή υπηρεσίας Εσωτερικού Ελέγχου, για την
ενδυνάµωση του συστήµατος εσωτερικού
ελέγχου & τη βελτιστοποίηση της
λειτουργικότητας των υπηρεσιών του ∆ήµου

νέος ΚΑ

νέος ΚΑ για την κάλυψη
δαπάνης της υπ' αριθ.
22831/18 σύµβασης και
σύναψη νέας

10.6264.0007

0,00 €

0,00 €

16.756,00 €

16.756,00 €

συντήρηση-τεχνική υποστήριξη διαδικτυακής
πύλης - εφαρµογών κλπ.

10.7134.0015

0,00 €

0,00 €

8.500,00 €

8.500,00 €

προµήθεια συσκευής τοίχους προστασίας
εσωτερικού & εξωτερικού δικτύου (firewall)

νέος ΚΑ

15.6473.0017

0,00 €

0,00 €

5.000,00 €

5.000,00 €

έξοδα πολιτιστικών δράσεων για µαθητές του
∆ήµου

νέος ΚΑ

15.7112.0003

0,00 €

0,00 €

500.000,00 €

500.000,00 €

αγορά οικοπέδου για ανέγερση παιδικού
σταθµού

νέος ΚΑ

15.7132.0001

0,00 €

0,00 €

2.500,00 €

2.500,00 €

προµήθεια δικύκλου

νέος ΚΑ

15.7135.0015

0,00 €

0,00 €

74.400,00 €

74.400,00 €

προµήθεια & εγκατάσταση µεταλλικών κερκίδων
& καθισµάτων σε αθλητικούς χώρους του ∆ήµου

νέος ΚΑ

15.7331.0032

0,00 €

0,00 €

9.127,65 €

9.127,65 €

συντήρηση και επισκευή νηπιαγωγείωνδηµοτικών σχολείων 2017

νέος ΚΑ

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
το ισοζύγιο γενικής
λογιστικής 31/12/2018
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

15.8115.0001

200.000,00 €

200.000,00 €

297.473,33 €

497.473,33 €

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. ΠολιτισµούΑθλητισµού-Κοιν. Πολιτικής

20.6041.0001

0,00 €

0,00 €

149.892,00 €

149.892,00 €

τακτικές αποδοχές συµβασιούχων

νέος ΚΑ

20.6054.0004

0,00 €

0,00 €

43.800,00 €

43.800,00 €

εργοδοτική εισφορά Ι.Κ.Α. συµβασιούχων

νέος ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

20.7132.0007

0,00 €

0,00 €

269.999,99 €

269.999,99 €

προµήθεια ενός ρυµουλκού (τράκτορα) 6χ4 &
ενός ηµιρυµουλκούµενου µε αυτόνοµο σύστηµα
συµπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας
55κ.µ. τουλάχιστον για συµπίεση & µεταφορά

30.6041.0001

12.100,00 €

12.100,00 €

6.000,00 €

18.100,00 €

τακτικές αποδοχές συµβασιούχων

ενίσχυση ΚΑ

30.6054.0004

4.400,00 €

4.400,00 €

1.800,00 €

6.200,00 €

εργοδοτική εισφορά ΙΚΑ συµβασιούχων

ενίσχυση ΚΑ

30.6141.0001

0,00 €

0,00 €

8.000,00 €

8.000,00 €

έκδοση συµβολαίων και κτηµατολογικών
φύλλων, για τις ανάγκες πράξης αναλογισµού
της οδ. ∆αρδανελλίων ∆ΚΧ

νέος ΚΑ

30.7132.0001

0,00 €

0,00 €

23.994,00 €

23.994,00 €

προµήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact
van

νέος ΚΑ

30.7333.0019

0,00 €

0,00 €

15.000,00 €

15.000,00 €

συντήρηση οδών του ∆ήµου µε ασφαλτικά υλικά

νέος ΚΑ

30.7333.0037

0,00 €

0,00 €

38.404,00 €

38.404,00 €

ασφαλτοστρώσεις οδών 2017

νέος ΚΑ

30.7334.0013

0,00 €

0,00 €

11.659,79 €

11.659,79 €

συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές
πεζοδροµίων έτους 2017

νέος ΚΑ

30.7425.0004

0,00 €

0,00 €

365,54 €

365,54 €

τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 118Α (οδού
Αριστείδου & Αριστοτέλους) για σύνταξη πράξης
απολογισµού ή αποζηµίωσης

νέος ΚΑ

30.7425.0012

0,00 €

0,00 €

3.013,20 €

3.013,20 €

τοπογραφική αποτύπωση στο Ο.Τ. 217 ∆ΚΠ για
εφαρµογή δικαστικής απόφασης

νέος ΚΑ

νέος ΚΑ

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

30.7425.0018

0,00 €

0,00 €

4.420,53 €

4.420,53 €

τοπογραφική αποτύπωση περιοχών για το
σχεδιασµό και διαµόρφωση κυκλοφοριακών
κόµβων για τις ανάγκες της µελέτης βιώσιµης
κινητικότητας

νέος ΚΑ

ενίσχυση ΚΑ

30.7425.0022

5.000,00 €

5.000,00 €

10.834,56 €

15.834,56 €

τοπογραφική αποτύπωση Κοιµητηρίου
Παπάγου, Σταδίου Μαρκ Μαρσώ Χολαργού,
Οδού Μακεδονίας Παπάγου και Οδού
Σαρανταπόρου Χολαργού

35.6662.0002

60.000,00 €

60.000,00 €

14.000,00 €

74.000,00 €

προµήθεια πινακίδων για τους κοινόχρηστους
χώρους

ενίσχυση ΚΑ

35.7132.0002

0,00 €

0,00 €

23.994,00 €

23.994,00 €

προµήθεια 1 κλειστού φορτηγού τύπου compact
van

νέος ΚΑ

πρόβλεψη διαφόρων εξόδων υπ. Κοιµητηρίου

ενίσχυση ΚΑ σύµφωνα µε
το ισοζύγιο γενικής
λογιστικής 31/12/2018
(υποχρεωτική αναµόρφωση)

45.8115.0001

Σύνολο (Γ)

40.000,00 €

40.000,00 €

22.245,00 €

62.245,00 €

1.945.374,23 €
2.053.921,61 €

Σύνολο Εσόδων

1.945.374,23 €

Σύνολο Εξόδων

108.547,38 €

Υπόλοιπο στο
Αποθεµατικό

β. Τη διαβίβαση της παρούσας απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο Παπάγου – Χολαργού.

ΑΔΑ: Ω5ΠΔΩΞ1-ΒΜ3

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ

∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Βασιλική Μπουφούνου
2. Αγλαϊα Σουρανή
3. Μιχάλης Τράκας
4. Μαρία Αθανασάκου – Μουντάκη
5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

