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Η ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών και συγκεκριµένα το Γραφείο Λογιστηρίου, εισηγείται στον Πρόεδρο 

του ΑΣ∆Α το θέµα περί: «2ης Αναµόρφωσης Προϋπολογισµού ΑΣ∆Α Οικονοµικού έτους 2011» και λέει τα εξής: 

Λαµβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 9,10,83 του Β.∆ 17/5-15/6/1959, τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.2647/1998 

και τις διατάξεις του άρθρου 15 του Ν.2592/1998 που αντικατέστησε το άρθρο 18 του Ν.2470/1997 παρακαλούµε όπως 

µεριµνήσετε στην λήψη απόφασης από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο για την έγκριση της 1ης Αναµόρφωσης του Προϋπολογισµού 

ΑΣ∆Α οικονοµικού έτους 2011 ως εξής:  

ΕΣΟ∆Α 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

1. Ο Κ.Α. 1322.0001 Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε ( ΕΤΕΡΠΣ) ενισχύεται  κατά  65.600,00 οπότε γίνεται 2.126.524,08 €     

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ   65.600,00 € 

ΕΞΟ∆Α 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ 

1. Ο Κ.Α 00.6117.0002 «Αµοιβές φυσικών προσώπων που απασχολούνται µε συµβάσεις µίσθωσης έργου» ενισχύεται κατά 

95.000,00 € οπότε γίνεται 195.000,00 € 

2. Ο Κ.Α 30.6041 «Τακτικές αποδοχές προσωπικού ορισµένου χρόνουι» ενισχύεται κατά 100.000,00 € οπότε γίνεται 

300.000,00 € 

3. Ο Κ.Α 30.6054.0001 «ΙΚΑ ενισχύεται κατά 13.000,00 € οπότε γίνεται  63.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ     208.000,00  € 

 

∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΕΣ 

1. ∆ηµιουργείται ο Κ.Α  00.6736.0001  «Μοντελοποίηση  και πολιτικές παρεµβάσεις βιοκλιµατικών αναπλάσεων ποσού                  

50.000,00 € 

2. ∆ηµιουργείται ο Κ.Α  00.6736.0011 «Περιβαλλοντικές κοινωνικό – οικονοµικές διερευνήσεις » ποσού 90.000,00   € 

3. ∆ηµιουργείται ο Κ.Α 30.7321.0003 «Μόνωση οροφής θεάτρου  «Αλέξης Μινωτής» στο ∆ήµο Αιγάλεω » ποσού 12.000   € 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ     152.000,00  € 

 



 

 

 

ΜΕΙΩΣΕΙΣ 

 

1. Ο Κ.Α 00.6113  «Αµοιβές µεταφραστών» µειώνεται κατά 1.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

2. Ο Κ.Α 00.6117.0004  «Αµοιβή Ιατρού Εργασίας» µειώνεται κατά 5.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

3. Ο Κ.Α 00.6117.0005  «Αµοιβή Τεχνικού Ασφαλείας» µειώνεται κατά 4.400,00 € οπότε γίνεται 1.600,00 € 

4. Ο Κ.Α 00.6131  «Λοιπές αµοιβές τρίτων» µειώνεται κατά 70.000,00 € οπότε γίνεται 10.000,00 € 

5. Ο Κ.Α 00.6432 «∆απάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο εξωτερικό» µειώνεται κατά 22.000,00 € οπότε γίνεται 3.000 € 

6. Ο Κ.Α 10.6012 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές» µειώνεται 

κατά 8.500,00 € οπότε γίνεται 1.500 € 

7. Ο Κ.Α 10.6022 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές» µειώνεται 

κατά 4.000,00 € οπότε γίνεται 1.000 € 

8. Ο Κ.Α 10.6232 «Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών έργων» µειώνεται κατά 15.000,00 € οπότε γίνεται 110.000 € 

9. Ο Κ.Α 10.6422 «Οδοιπορικά έξοδα  και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων» µειώνεται κατά 2.000,00 € οπότε γίνεται 

1.000 € 

10. Κ.Α 10.6615 «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» µειώνεται κατά 9.000,00 € οπότε γίνεται 1.000 € 

11. Κ.Α 15.6012 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές» µειώνεται 

κατά 5.000,00 € οπότε γίνεται 0,00 € 

12. Κ.Α 15.6022 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές» µειώνεται 

κατά 2.000,00 € οπότε γίνεται 3.000,00 € 

13. Κ.Α 15.6422 «Οδοιπορικά έξοδα  και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων » µειώνεται κατά 5.000,00 € οπότε γίνεται 

5.000,00 € 

14. Κ.Α 15.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων» µειώνεται κατά 4.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

15. Κ.Α 30.6012 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές » µειώνεται 

κατά 15.000,00 € οπότε γίνεται 5.000,00 € 

16. Κ.Α 30.6022 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές » µειώνεται 

κατά 4.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

17. Κ.Α 30.6112 «Αµοιβές τεχνικών » µειώνεται κατά 9.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

18. Κ.Α 30.6162.0001 «Προµήθεια ειδών ένδυσης για τους εθελοντές του Ποικίλου όρους » µειώνεται κατά 5.000,00 € οπότε 

γίνεται 5.000,00 € 

19. Κ.Α 30.6262. «Συντήρηση  και επισκευή λοιπών µονίµων  εγκαταστάσεων (πλην κτηρίων έργων)» µειώνεται κατά 

30.000,00 € οπότε γίνεται 20.000,00 € 

20. Κ.Α 30.6411. «Έξοδα  κίνησης  ιδιόκτητων  µεταφορικών µέσων (καύσιµα λιπαντικά  διόδια κλπ)» µειώνεται κατά 

1.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

21. Κ.Α 30.6422. «Οδοιπορικά έξοδα  και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων » µειώνεται κατά 4.000,00 € οπότε γίνεται 

1.000,00 € 



 

 

  

22. Κ.Α 70.6012. «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές» µειώνεται 

κατά 8.500,00 € οπότε γίνεται 1.500,00 € 

23. Κ.Α 70.6022 «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές» µειώνεται 

κατά 14.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

24. Κ.Α 70.6422 «Οδοιπορικά έξοδα  και αποζηµίωση µετακινούµενων υπαλλήλων » µειώνεται κατά 9.000,00 € οπότε γίνεται 

1.000,00 € 

25. Κ.Α 70.6471 «Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων » µειώνεται κατά 14.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

26. Κ.Α 70.6472 «Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων » µειώνεται κατά 14.000,00 € οπότε γίνεται 1.000,00 € 

27. Κ.Α 70.6615 « Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις » µειώνεται κατά 10.000,00 € οπότε γίνεται 15.000,00 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΜΕΙΩΣΕΩΝ 294.400,00  € 

 

ΕΞΟ∆Α = ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ – ΜΕΙΩΣΕΩΝ    65.600,00  € 

ΕΣΟ∆Α = ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ∆ΗΜΙΟΥΡΓΙΩΝ – ΜΕΙΩΣΕΩΝ     65.600,00   € 

 

Ο Γενικός ∆ιευθυντής      Ο Προϊστάµενος της ∆ιεύθυνσης 

 

Μόσχος ∆ιαµαντόπουλος      Γεώργιος Γιαννούσης 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


