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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..15η/2014..  

της ..03/07/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..139/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..03ης/07/2014.. της ..15ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..03η Ιουλίου 2014.. ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..19:00.. το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του 

∆ήµου ∆ιονύσου συνήλθε σε Τακτική ∆ηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος, στο Πολιτιστικό Πνευµατικό Κέντρο της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της 
οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..21562/27-06-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις του 
άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - 
Πρόγραµµα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του ∆. Σ.» και 96 
«Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του ∆.Σ.» του ν. 3463/2006 (∆.Κ.∆.), για συζήτηση 
και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Λήψη απόφασης από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη 
αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία και να 
δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 
 

� ΘΕΜΑ 1ο:  «∆΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014». 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ τριµήνου ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013  “Σχολικής Επιτροπής σχολικών 
µονάδων  Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Κατανοµή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 
Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της αριθ. 50/2014 απόφασης του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ «Η ΕΣΤΙΑ», µε θέµα «Β’ Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 8ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) προµήθειας ποµποδεκτών (φορητών και οχήµατος) 
για τις ανάγκες της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου µας». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού 
∆ιονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Παραχώρηση του τµήµατος µέχρι να δοθεί σε κοινή χρήση του οικοπέδου µε Κ.Α. 17.03.32 
επί της οδού Μουσών αρ. 39 στην πολεοδοµική ενότητα 3 «Λόφος Νυµφών» στη ∆Κ Αγίου Στεφάνου  
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 12ο : «Επιστροφή Χρηµάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση υποβολής πρότασης στο Πράσινο Ταµείο  για τη χρηµατοδότηση µελετών 
προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του Άξονα προτεραιότητας: 1 
«Ολοκλήρωση εκκρεµών µελετών πολεοδοµικού σχεδιασµού»  του  Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος 
«Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδιασµού». 

 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..24.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Σαραντάκη Θεοδώρα, Καρυστινός Νικόλαος, Λίτσας Αθανάσιος, Γιαρένης 
∆ηµήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), Τσαλτούµη Κυριακή, Ροΐδης 
Αθανάσιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρµελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και  Μαγγίνα 
Στέλλα – Σοφία  απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Η ∆.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
4,5, και 6 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του5ου 
θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης 
του 2ου θέµατος  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος και Λουκάτος Παναγής απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 2 και  5  της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος και Μπούσµπουρας 
Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
Αποχωρήσεις: 
• Ο  ∆.Σ. κ.  Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια συζήτησης του  3ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Ποτίδης Χρήστος και  Κατσίγιαννη Σοφία αποχώρησαν από τη συνεδρίαση  κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του  10ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ.κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας, Ζαµάνης ∆ιονύσιος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν από τη 
συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέµατος 
της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
8. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
9.  ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
10. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
13. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 

14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
19. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
20. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
21. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
24. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

 

4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
6. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
7. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ . 
12. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
13. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
15. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
16. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
17. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν και οι κ. κ. Κυριακούλη Ελευθερία και Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλοι του 
∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Πρόεδρος των Εργαζοµένων κ. Πετρόπουλος Βασίλειος 
προκειµένου να δώσει πληροφορίες για το Θέµα Εκτός Ηµερήσιας µε τίτλο: «Λήψη απόφασης από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο ενάντια στη λεγόµενη αξιολόγηση, να µην συµµετάσχει ο ∆ήµος ∆ιονύσου και τα 
ΝΠ∆∆ του ∆ήµου σε αυτή τη διαδικασία και να δοθεί εντολή στους Υπηρεσιακούς παράγοντες να µην 
εφαρµόσουν το σχετικό νόµο». 

� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος της Πρωτοβάθµιας σχολικής Επιτροπής κ. Μήλα 
Λαµπρινή προκειµένου να ενηµερώσει το Σώµα για το 3ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε τίτλο: «Λήψη 
απόφασης για την έγκριση απολογισµού ο. ε. 2013  “Σχολικής Επιτροπής σχολικών µονάδων  
Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου”». 

 
  ..Αριθ. Απόφασης: ..139/2014.. 

 
� ΘΕΜΑ 1ο: «∆΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..1ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο 
∆ήµαρχο κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο ∆ήµαρχος κ. Καλαφατέλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου εις κεφάλαιον 
και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν έργων, περί ών 
το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά πιστώσεως ως 
εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης πιστώσεως 
αναγεγραµµένης εν τω προϋπολογισµώ του αυτού ή άλλου κεφαλαίου ή προς δηµιουργία πιστώσεων δι' 
εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ.  
3. Η κατά µεταφοράν διάθεσις των κατά την προηγουµένην παράγραφον πιστώσεων πραγµατοποιείται δι' 
ειδικών αποφάσεων του δηµοτικού συµβουλίου εγκρινοµένων κατά τας διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.∆.  
3777/1957. Αι αποφάσεις δέον να κατονοµάζουν τα κεφάλαια και άρθρα, προς αύξησιν των πιστώσεων 
των οποίων µεταφέρονται τα  
αναλαµβανόµενα ποσά ή να καθορίζουν τα νέα κεφάλαια και άρθρα, άτινα δέον να δηµιουργηθούν οσάκις 
πρόκειται περί απροόπτου δαπάνης.  
4. Προς πρόληψιν ενδεχοµένης ανεπαρκείας των πιστώσεων δι' απροόπτους δαπάνας, αναγράφεται εν 
τω προϋπολογισµώ του δήµου πίστωσις υπό ίδιον κεφάλαιον υπό τίτλον «Αποθεµατικόν» και άρθρον 
υπό τον τίτλον «Ποσόν διαθέσιµον προς αναπλήρωσιν των πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν 
ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας ανάγκας µη προβλεποµένας εν τω προϋπολογισµώ».  
5. ∆ια την πληρεστέραν από πλευράς λογιστικής τάξεως παρακολούθησιν και εµφάνισιν της κινήσεως των 
δια µεταφοράς πραγµατοποιουµένων κατά την παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου αυξοµειώσεων των 
πιστώσεων, η µεταφορά τούτων ενεργείται µέσω του εν τη παραγράφω 4 του παρόντος προβλεποµένου 
Κεφαλαίου του προϋπολογισµού». 
Σύµφωνα µε την παρ 5 του άρθρου 23 του Ν. 3536/07, στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας 
υποβάλλονται για έλεγχο νοµιµότητας οι αποφάσεις των δηµοτικών ή κοινοτικών συµβουλίων που 
αφορούν αναµορφώσεις των προϋπολογισµών των Ο.Τ.Α., συνοδευόµενες από τις εισηγήσεις των 
αρµόδιων υπηρεσιών. Η προθεσµία του δεύτερου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 149 του Κώδικα ∆ήµων 
και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006, στην περίπτωση αυτή, ορίζεται σε 
δέκα ηµέρες. Τα αρµόδια όργανα που ενεργούν κατά παράβαση των διατάξεων του πρώτου εδαφίου της 
παρούσας παραγράφου υπέχουν, ανεξάρτητα από τυχόν ποινική ευθύνη, πειθαρχική και αστική ευθύνη 
κατά τις διατάξεις των άρθρων 141, 142 και 143 του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων που κυρώθηκε µε το 
άρθρο πρώτο του ν. 3463/2006.  
Σύµφωνα µε το Υπουργείο Εσωτερικών η αναµόρφωση του προϋπολογισµού αποτελεί κατ’ ουσίαν 
τροποποίηση της απόφασης µε την οποία ψηφίστηκε αυτός. Άρα, για την έκδοση της τροποποιητικής του 
προϋπολογισµού απόφασης, απαιτείται η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην 
κείµενη νοµοθεσία. (ΥΠ.ΕΣ. 28376/18.07.2012). Σύµφωνα πάντα µε το ίδιο έγγραφο, µε τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 23 του ν. 3536/2007 ο νοµοθέτης θέλει να ρυθµίσει ένα επιµέρους ζήτηµα µε τρόπο 
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διαφορετικό από τα εν γένει ισχύοντα- και δη την προθεσµία εντός της οποίας η εποπτεύουσα αρχή 
ολοκληρώνει τον έλεγχο νοµιµότητας της απόφασης αναµόρφωσης.  

Από το παραπάνω έγγραφο συνάγεται ότι εκτός από την εισήγηση των αρµόδιων υπηρεσιών απαιτείται 
και η τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας, όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία, για τον 
προϋπολογισµό.  

Με το Νόµο 4172/2013  ορίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή και η επιτροπή διαβούλευσης διατυπώνουν τη 
γνώµη τους µόνο κατά το στάδιο κατάρτισης του προϋπολογισµού και δεν απαιτείται εκ νέου 
γνωµοδότησή τους για όποιες αναµορφώσεις του ακολουθήσουν. (παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 
Υπενθυµίζεται ότι η εκτελεστική επιτροπή, στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της που αφορούν την 
προετοιµασία κατάρτισης του προϋπολογισµού, καταθέτει το προσχέδιο αυτού στην οικονοµική επιτροπή. 
Για τη σύνταξη του προσχεδίου, η εκτελεστική επιτροπή συγκεντρώνει και αξιολογεί τυχόν προτάσεις των 
υπηρεσιών του δήµου, καθώς και της επιτροπής διαβούλευσης, εφόσον αυτή υπάρχει. Εάν το προσχέδιο 
δεν καταρτιστεί ή δεν υποβληθεί εµπρόθεσµα στην οικονοµική επιτροπή, τότε καταρτίζεται από αυτήν. 
(παρ 5 άρθρο 77 Ν. 4172/2013). 
Συνεπώς, σύµφωνα µε το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, εκτός 
των ρητά εξαιρουµένων διαδικασιών της διατύπωσης γνώµης από την εκτελεστική επιτροπή και την 
επιτροπή διαβούλευσης, µε το Νόµο 4172/2013, οι υπόλοιπες ενέργειες αναµόρφωσης του 
προϋπολογισµού, ακολουθούν την τήρηση του ίδιου τύπου και διαδικασίας µε τη ψήφιση του 
προϋπολογισµού.  
Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 παρατάθηκε η 
διαθεσιµότητα των δηµοτικών αστυνόµων και δεν επαρκούν οι εγγεγραµµένες πιστώσεις στον πρ/σµό του 
∆ήµου ο. ε. 2014. 
 
Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 
• Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
• Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
• Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόµου 4172/2013. 
• την αριθ. πρωτ. 30842/1-8-2013  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών  Οικονοµικών 

και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 
2014 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισµός του τύπου 
του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 233/2013  
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 69101/56237/17-1-2014 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

• Το αριθ. πρωτ.17466/28-5-14 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας 

Η Οικονοµική Επιτροπή έλαβε την υπ’ αριθ. 192/02-06-2014 Οµόφωνη Απόφαση  για την 4η 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, η οποία έχει ως 
κατωτέρω και υποβάλλεται στο ∆.Σ. για έγκριση: 
 
Α. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη δηµιουργία 
νέων ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές, βασικός µισθός 
κλπ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (69.600,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 113.038,30 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ∆ΚΥ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 12.891,65 ΕΥΡΩ). 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ∆Υ-
ΤΠ∆Υ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 3.157,65 ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0003 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (350,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 535,15 ΕΥΡΩ). 
5) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0004 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.200,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 1.903,10 ΕΥΡΩ). 
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Μετά την παραπάνω 4η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 τα τακτικά 
έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                13.993.192,21 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.247.107,11 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:               17.240.299,32 ΕΥΡΩ 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού  (164.989,25) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 3η 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, εναπέµεινε πίστωση ποσού  (83.839,25) ΕΥΡΩ, 
µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος και δήλωσε ότι αν και δεν διαφωνεί µε την εν 
λόγω Αναµόρφωση δεδοµένου ότι και στην Οικονοµική Επιτροπή ήταν Οµόφωνη η Απόφαση και αφορά 
κυρίως σε τυπικά θέµατα εργοδοτικές εισφορές και µισθούς ωστόσο επειδή έχει καταψηφίσει στο σύνολό 
του τον Προϋπολογισµό για αυτό και θα ψηφίσει Λευκό. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Την υπ’ αριθ. 192/02-06-2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95  του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
� Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
� Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
� Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόµου 4172/2013. 
� την αριθ. πρωτ. 30842/1-8-2013  Κοινή Υπουργική Απόφαση (Κ.Υ.Α.) των Υπουργών  Οικονοµικών 

και Εσωτερικών «Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση προϋπολογισµού των ∆ήµων, οικονοµικού έτους 
2014 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ 253 Β΄) απόφασης «Καθορισµός του τύπου 
του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 

� Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014, ο οποίος ψηφίστηκε µε την αριθ. 233/2013  
Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 69101/56237/17-1-2014 
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

� Το αριθ. πρωτ.17466/28-5-14 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (Λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).     
 

Α   Π  Ο  Φ  Α  Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α 
Με  ψήφους 25 Υπέρ  και 1 Λευκή   

 
Ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την 4η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 2014, η οποία έχει ως έξης:  
 
 Α. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρονται οι παρακάτω πιστώσεις για τη δηµιουργία νέων 
ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές, βασικός µισθός 
κλπ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (69.600,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 113.038,30 ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΥ∆ΚΥ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (8.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 12.891,65 ΕΥΡΩ). 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ∆Υ-
ΤΠ∆Υ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (2.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 3.157,65 ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0003 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές ΚΥΤ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (350,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 535,15 ΕΥΡΩ). 
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5) Στον ΚΑ των εξόδων 50.6051.0004 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές ΤΣΜΕ∆Ε» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.200,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 1.903,10 ΕΥΡΩ). 
 
Μετά την παραπάνω 4η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 τα τακτικά 
έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                13.993.192,21 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        3.247.107,11 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:               17.240.299,32 ΕΥΡΩ 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού  (164.989,25) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 3η 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, εναπέµεινε πίστωση ποσού  (83.839,25) ΕΥΡΩ, 
µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.                      ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

                ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
           ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
            ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 

 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
 ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
 ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
 ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
 ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
 ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
 ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
 ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
 ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 

      Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 04/07/2014 

Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 
 

Καρασαρλής Αναστάσιος 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  


