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Εκ του υπ΄αριθμ. 4/27-02-2020 πρακτικού δημόσιας τακτικής συνεδριάσεως του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΝΠΔΔ Οργανισμός Κοινωνικής Φροντίδας, Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Πολιτισμού, 
Περιβάλλοντος & Δια Βίου Μάθησης «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» Δήμου Ερέτριας. 
 
1ο ΘΕΜΑ (Η.Δ.): «Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Οικ. Έτους 2020 (ΚΥΑ 55905/29-7-
2019 (ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019)». 
 
Στην Ερέτρια σήμερα 27 Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Πέμπτη & ώρα 12:00 π.μ  στο γραφείο του 
ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων»(κτίριο παιδικού σταθμού Ερέτριας) συνήλθε σε τακτική δημόσια 
συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του ΝΠΔΔ «Ο Δαφνηφόρος Απόλλων» κατόπιν της υπ αριθμ. 
197/21-02-2020 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτού, που επιδόθηκε σε κάθε ένα εκ των 
μελών  αυτού, ιδιαιτέρως, σύμφωνα με το άρθρο 67 του  Ν.3852/2010, για λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέματα της ημερησίας διάταξης: 
Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου (11) μελών Δ.Σ. ευρέθησαν παρόντες 
(6) ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ   ΑΠΟΝΤΕΣ  

1 Τσούμαρης Δημήτριος 
Πρόεδρος 
Δ.Σ. 1 Ανδρουλάκης Αντώνιος Μέλος Δ.Σ. 

2 Βελέντζας Ιωάννης Μέλος Δ.Σ. 2 Κρόκος Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 

3 Μπασινάς Κηρύκος  Μέλος Δ.Σ. 3 Βράκας Γεώργιος Μέλος Δ.Σ. 

4 Μπούγα Παναγιώτα Μέλος Δ.Σ. 4 Κατσής Νικόλαος Μέλος Δ.Σ. 

5 Τσεκούρας Νικόλαος Μέλος Δ.Σ.    

6 Χόνδρου Μαρία Μέλος Δ.Σ.    

      

    

Τα οποίοι δεν 
προσήλθαν αν και 
νόμιμα ειδοποιήθηκαν  

Στην συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος του ΝΠΔΔ Αριστείδης Φυλακτός για την τήρηση των 
πρακτικών.                                                       
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τσούμαρης Δημήτριος εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ως εξής: 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 όπως έχει καταρτισθεί με την υπ’ αριθμ. 
56/2019 απόφαση του Δ.Σ. η οποία εγκρίθηκε με την 11/2020 απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής  του Δήμου Ερέτριας. 



2. Την υπ. αριθμ. πρωτ.: 222/16093/21-02-2020 έγκριση του Π-Υ 2020 του ΝΠΔΔ από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας Στερεάς Ελλάδας   

3. Το σκοπό ίδρυσης του ΝΠΔΔ όπως περιγράφεται στην Συστατική του Πράξη (3192/2012 
Τεύχος Β΄) 

4. Τις διατάξεις του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων 
και Κοινοτήτων» 

5. Τα άρθρα 158-160 ΔΚΚ 
6. Τον νόμο 3463/2006 
7. Τον νόμο 4412/2016 
8. Το Π.Δ. 80/2016 
9. Τον Ν. 4555/2018 

 
Κυρίες/Κύριοι, 
Σύμφωνα με το Άρθρο 6 του ΦΕΚ 3054/Β/29-7-2019 σχετικά με την 1η Αναμόρφωση του 
Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 αναφέρονται τα εξής:  
Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ 
1 Μετά τη λήξη της χρήσης 2019 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2020, οι δήμοι και τα νομικά 
πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 
2020 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωση του, με την επιφύλαξη των οριζομένων στις ειδικές 
παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά οικονομικά αποτελέσματα και 
μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2019, προκειμένου αυτός να καταστεί 
ρεαλιστικός. Ειδικότερα, για τις παρακάτω κατηγορίες, θα πρέπει να γίνουν τα εξής: 
Α) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ Ι 
Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα επαναϋπολογίζουν το ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στον 
Π/Υ 2020 για την ΟΜΑΔΑ Ι (συνολικό άθροισμα της ομάδας) με βάση την αρχή ότι το συνολικό ύψος 
των εγγεγραμμένων εσόδων της ΟΜΑΔΑΣ Ι στον Π/Υ 2020 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από 
τις εισπράξεις που πραγματοποίησε συνολικά ο φορέας στους κωδικούς αυτής της ομάδας για 
τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση που έχουν εγγραφεί, με βάση τα στοιχεία μέχρι το μήνα 
κατάρτισης του Π/Υ,στην ΟΜΑΔΑ Ι ποσά μεγαλύτερου ύψους από αυτό της εκτέλεσης του έτους 
2018 και το έτος 2019 κλείσει τελικά με χαμηλότερη εκτέλεση, ο Π/Υ υποχρεωτικά αναμορφώνεται 
μέχρι το ύψος ποσού του 2018. 
Β) ΟΜΑΔΑ ΕΣΟΔΩΝ II 
Οι δήμοι και τα νομικά πρόσωπα εγγράφουν στην ΟΜΑΔΑ II (ΚΑΕ 32) τα πραγματικά ποσά και, 
σύμφωνα με αυτά, επαναϋπολογίζουν το επιτρεπόμενο ελάχιστο ποσό που πρέπει να εγγραφεί 
στον ΚΑΕ 85 «Προβλέψεις μη είσπραξης εισπρακτέων υπολοίπων βεβαιωμένων κατά τα Π.Ο.Ε. 
εντός του οικονομικού έτους» με βάση την αρχή ότι η συνολική διαφορά των εγγεγραμμένων 
ποσών στον Π/Υ του 2019 για τους ΚΑΕ 32 και 85 δεν μπορεί να υπερβαίνει το μέγιστο από τις 
εισπράξεις που πραγματοποίησε ο φορέας στον ΚΑΕ 32 για τα έτη 2018 ή 2019. Στην περίπτωση, 
που το εγγεγραμμένο ποσό στον ΚΑΕ 85 είναι μικρότερο του επιτρεπόμενου ελαχίστου ποσού, είναι 
υποχρεωτική η άμεση αναμόρφωση του προϋπολογισμού με αύξηση του προϋπολογισθέντος 
ποσού στον συγκεκριμένο ΚΑΕ. 
Γ) ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
Για τον υπολογισμό του οριστικού ταμειακού υπολοίπου συντάσσεται επίσημη κατάσταση 
συμφωνίας διαθεσίμων και ταμειακού υπολοίπου με ημερομηνία 31.12.2019 η οποία αποτελεί 
προσαρμογή στα βιβλία του φορέα, του υπολοίπου των καταθέσεων σε τράπεζες - όπως αυτό 
προκύπτει από τα αντίγραφα κίνησης (extrait) των τραπεζικών λογαριασμών – λαμβάνοντας υπόψη 
κυρίως τα μετρητά του ταμείου, τις εισπρακτέες ή πληρωτέες επιταγές, καθώς και μη 
ενταλματοποιηθείσες συναλλαγές του φορέα. Η ανωτέρω κατάσταση συνοδεύεται από τα 
αντίγραφα κίνησης των τραπεζικών 
λογαριασμών. 
Δ) ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ 
Στον ΚΑΕ 81 ΠΛΗΡΩΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΟΕ εγγράφεται το σύνολο των απλήρωτων υποχρεώσεων 
όπως αυτές προκύπτουν από το ισοζύγιο της Γενικής Λογιστικής (π.δ. 315/1999) της 31.12.2019, για 
τις οποίες πληρούνται οι προϋποθέσεις παραγραφής και έχουν δρομολογηθεί οι σχετικές 
διαδικασίες. Στις περιπτώσεις υποχρεώσεων που έχουν ενταχθεί σε καθεστώς ρύθμισης για 
αποπληρωμή σε περισσότερα του ενός έτη, στον Π/Υ 2020 εγγράφεται το συνολικό ποσό που 



πρέπει να καταβληθεί εντός του έτους, όπως αυτό προκύπτει από τη σχετική πράξη πολυετούς 
ανάληψης υποχρεώσεων. 
Μετά το κλείσιμο του έτους 2019 και εντός του πρώτου τριμήνου του 2020, το ΥΠ.ΕΣ. θα 
ενημερώσει τις αρμόδιες για τον έλεγχο των Π/Υ αρχές για τον κατάλληλο χρόνο άντλησης των 
οικονομικών στοιχείων των Ομάδων Ι και II από τον Κόμβο Δια λειτουργικότητας και θα αποστείλει 
τα υπόλοιπα προσωρινά απολογιστικά στοιχεία έτους 2019 (έλεγχος Χρηματικού Υπολοίπου και 
Πληρωμών Π.Ο.Ε.) για τους δήμους χωρικής αρμοδιότητας τους, προκειμένου να μεριμνήσουν ώστε 
να λάβει χώρα η υποχρεωτική αναμόρφωση αυτών. 
2 Επιπλέον, κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους η εκτίμηση των εγγραφών στα έσοδα ελέγχεται 
από το δημοτικό συμβούλιο κατά τα οριζόμενα στην παρ. 9 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010, όπως 
έχει αντικατασταθεί με το άρθρο 39 του ν. 4257/2014 (Α΄93) και εάν με τις προβλεπόμενες 
τριμηνιαίες εκθέσεις του δεύτερου και τρίτου τριμήνου, διαπιστωθεί ότι στον Π/Υ έχουν εγγραφεί 
υπερεκτιμημένα έσοδα ή έσοδα που δεν πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το 
δημοτικό συμβούλιο προβαίνει υποχρεωτικά σε αναμόρφωση αυτού, εντός προθεσμίας δεκαπέντε 
(15) ημερών, μειώνοντας στο πραγματικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των 
δαπανών, ώστε να μην καταστεί σε καμία περίπτωση ελλειμματικός ο προϋπολογισμός. Τα στοιχεία 
που πρέπει να περιλαμβάνει η έκθεση έχουν καθοριστεί με την αριθμ. 40038/9.9.2011 απόφαση 
του Υπουργού Εσωτερικών. Η αρμόδια για την εποπτεία του δήμου αρχή ελέγχει επίσης την 
εφαρμογή των ανωτέρω διατάξεων και ασκεί έλεγχο νομιμότητας επί των αποφάσεων 
αναμόρφωσης του Π/Υ. 
3. Με τις αναμορφώσεις υποβάλλεται στην αρμόδια για την εποπτεία του δήμου Αρχή, ολόκληρος ο 
προϋπολογισμός. Αναφορικά με τον τύπο του αρχείου του Π/Υ που πρέπει να υποβάλλεται έπειτα 
από τις αναμορφώσεις του ισχύουν τα σχετικά οριζόμενα στην αριθμ. 8/17515/29-4-2013 (ΑΔΑ: 
ΒΕ56Ν-ΛΝΦ) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 
Στην 1η Αναμόρφωση Π/Υ 2020 το Δ.Σ. του Ν.Π. θα πρέπει να εγκρίνει τις μεταβολές στους Κ.Α. 
Εσόδων-Δαπανών όπως με τα παραπάνω οριζόμενα σύμφωνα με τα δεδομένα της λήξης της χρήσης 
του 2019 και τις ανάγκες της τωρινής περιόδου σε ότι αφορά στην διαμόρφωση των δαπανών. Στο 
σκέλος των εσόδων και στον Κ.Α. 5111 το χρηματικό υπόλοιπο αυξάνεται κατά 4.405,88 ευρώ και 
στον 5121 μειώνεται κατά 12.670,63 ευρώ έτσι ώστε να διαμορφωθεί στα 6.062,17 ευρώ που 
αποτελεί το κλείσιμο της 31.12.2019. 
Στο σκέλος των δαπανών αναμορφώνονται οι κωδικοί δαπανών ΠΟΕ, 00-8113, 10-8111.002, 10-
8113, 15-8113 και 60-8113 έτσι ώστε να απεικονίζουν τις πραγματικές υποχρεώσεις στις 31.12.2019, 
καθώς και λοιποί κωδικοί, που είτε προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν είτε όχι το αμέσως επόμενο 
διάστημα.       
Ακολούθως ο Πρόεδρος παρέθεσε τους σχετικούς πίνακες της 1ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού 
2020 και κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
 
 
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά 
  
Τα μέλη του Δ.Σ., αφού άκουσαν την εισήγηση του Προέδρου και αφού έλαβαν υπόψη τις διατάξεις 
της σχετικής νομοθεσίας, μετά από διαλογική συζήτηση: 
 
    Α π ο φ α σ ί ζ ο υ ν   Ο μ ό φ ω ν α 
 
Εγκρίνουν την 1η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικ. έτους 2020 σύμφωνα με την εισήγηση του 
Προέδρου και τους σχετικούς πίνακες αναμόρφωσης και μεταβολών αποθεματικού όπως 
κατωτέρω: 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΣ: 

ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 

ΗΜ/ΝΙΑ ΑΝΑΜΟΡΦ.: 

2020 

 1 

27/02/2020 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. 

<< Ο ΔΑΦΝΗΦΟΡΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝ>> 

ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗΣ  

Έσοδα 

ΑΑ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ 
Αρχικό 

Ποσό 

Ποσό  

Μεταβολής 

Τελικό 

Ποσό 

 0,00  4.405,88  4.405,88  1 5111 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από τακτικά έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

 14.326,92 -12.670,63  1.656,29  2 5121 Χρηματικό υπόλοιπο προερχόμενο από έκτακτα έσοδα για την 

κάλυψη υποχρεώσεων παρελθόντων ετών 

Σύνολο Μεταβολών : -8.264,75 

Δαπάνες 

ΑΑ ΚΑ Περιγραφή ΚΑ 
Αρχικό 

Ποσό 

Ποσό  

Μεταβολής 

Τελικό 

Ποσό 

 330,96 -8.264,75 -7.933,79  1 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

 5.000,00 -4.500,00  500,00  2 00-6121.001 Πάγια Αντιμισθία Προέδρου & Αντιπροέδρου Δ.Σ. 

 18.000,00 -8.000,00  10.000,00  3 00-6142.002 Αμοιβή ορκωτού λογιστή 

 560,00 -560,00  0,00  4 00-8112.001 ΑΜΟΙΒΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ & ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΥ Δ.Σ. 

 0,00  4.022,92  4.022,92  5 00-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

 11.000,00 -5.000,00  6.000,00  6 10-6273 Φωτισμός και κίνηση (με ηλεκτροφωτισμό ή φωταέριο) για δικές 

τους υπηρεσίες 

 1.498,53 -1.498,53  0,00  7 10-8111.002 Μισθοδοσία Υπαλλήλων Δομής ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ 

-ΟΦΕΙΛΗ 

 2.000,00  3.408,40  5.408,40  8 10-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

 1.500,00 -1.500,00  0,00  9 15-6235.001 ΜΙΣΘΩΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΤΟΥΛΕΤΩΝ ΓΗΠΕΔΩΝ 

 10.000,00 -6.000,00  4.000,00  10 15-6261.001 Συντηρηση κτηριων αθλητικων εγκαταστασεων 

 39.600,00 -14.500,00  25.100,00  11 15-6471 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 

 5.000,00 -3.000,00  2.000,00  12 15-7131.001 Λοιπός εξοπλισμός συντήρηση αγωνιστικών χώρων 

γηπέδων(χλοοκοπτικό τρακτέρ,Αεριστήρες για βαθύ 

αερισμό,ΓραμμοχαράκτηςΛιπασματοδιανομέας ελκόμενος, 

ψεκαστικό ελκόμενο, κύλινδρος ,αμμοδιανομέας ελκόμενος 

 2.785,39 -2.000,00  785,39  13 15-7135 Λοιπός εξοπλισμός 

 3.000,00  23.936,63  26.936,63  14 15-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

 6.000,00 -3.868,86  2.131,14  15 60-6063.001 Λοιπές αποδοχές σε είδος (χορήγηση γάλακτος κλπ) 

 0,00  3.868,86  3.868,86  16 60-8113 Αμοιβές και έξοδα τρίτων Παροχές τρίτων 

-7.933,79  15.190,58  7.256,79  17 9111 ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 

Σύνολο Μεταβολών : -8.264,75 

Σελίδα 1 από 1   



 
 

ΑΡΧΙΚΟ ΠΟΣΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:    330,96 

ΠΟΣΟ ΕΣΟΔΩΝ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΘΗΚΕ ΣΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:   -8.264,75 

ΣΥΝΟΛΟ ΥΠΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟΥ:   -7.933,79 

ΠΟΣΟ ΕΞΟΔΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΛΗΦΘΗΚΕ ΑΠΌ ΤΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ:   15.190,58 

ΠΟΣΟ ΜΕΤΑΒΟΛΗΣ:   -8.264,75 

ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΝ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΣΤΙΣ 27/02/2020:   7.256,79 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 19/2020 
 Μετά τη σύνταξη το πρακτικό υπογράφτηκε ως εξής: 
 
   Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.                                        Τα μέλη ΔΣ   
 
  Τσούμαρης Δημήτριος 


