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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 8ης-5-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..144/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..12ης/8-5-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .8η Μαΐου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 16365/4-5-
2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, 
∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό 
στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
οριστικών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και χρωµάτων» 
για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε (Αλουµίνια).». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 23/2018 ∆ΙΑΤΑΓΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΗΣ 
«ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ ΟΕ».». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (αρ. Πρωτ.: 
16512/7-5-2018)». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΓΝΩΜ/ΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε. ΠΡΟΣ 
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ (αρ. Πρωτ.: 
16504/7-5-2018)». 
� ΘΕΜΑ 1ο: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 

2018».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης 
για την Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Ξύλινων Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Εκπαίδευσης Εργατοτεχνικού Προσωπικού της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου του ∆ήµου στην Ασφάλεια και 
Υγιεινή στην Εργασία» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Μεταλλικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Υποδοµών του ∆ήµου»».  
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την «Προµήθεια 
Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πυροπροστασίας» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για την  «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Οικοδοµικών Κατασκευών 
Κτιρίων και Κοινοχρήστων Χώρων του ∆ήµου»».  

 

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   4.  Κριεµάδης Στέφανος 
5. Στασινοπούλου Αναστασία    

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  

 
Αριθµός Απόφασης:  ..144/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 

2018».  
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1) Η αριθ.  333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)  απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 

2018 και η αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία 

επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (Α∆Α: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 

οικονοµικού έτους 2018».  

3) H αριθ. 95/2018 (Α∆Α: 7ΘΗΤΩ93-Λ5∆) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής «Επείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής συµβουλευτικών 

υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο 

ΑΔΑ: Ψ47ΥΩ93-Μ3Γ



 

3 

σταθµών διοδίων σε ανάδοχο και έγκριση δαπάνης ύψους 5.952,00 € 

Α∆ΑΜ: 18REQ002815244 CPV 98300000-6». 

4) H αριθ. 125/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση 

διενέργειας (Αναγκαιότητας) Μίσθωσης Ακινήτου προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί µετεγκατάσταση του Αµαξοστασίου του ∆ήµου». 

  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) Τo αριθ. πρωτ.  12022/27-3-2018 έγγραφo της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

2) Τα αριθ. πρωτ. 8483/7-3-2018 και 11766/26-3-2018 έγγραφα  του 

Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & 

Αθλητισµού. 

3) Τα  αριθ. πρωτ. 8272/6-3-2018, 9893/15-3-2018, 11918/27-3-2018, 

12630/29-3-2018, 13247/3-4-2018, 15593/2-5-2018 έγγραφα της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

4) Το αριθ. πρωτ. 446936/23589/1595/30-10-2017 έγγραφο του 

Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

5) To  αριθ. πρωτ. 12292/28-3-2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

6) Το αριθ. πρωτ. 12373/29-3-2018 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου. 

7) Η αριθ. πρωτ. ∆26/13/60068/781/3-1-2018 απόφαση του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

8) Το αριθ. πρωτ. 16290/3-5-2018 έγγραφο του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 

 

 

Α.  Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 εγκρίθηκε µε την 

αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του 

Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,  η οποία 

πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο µε αριθµό  3218/25-1-2018. 

 

Β.  Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα 

εξής: 
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«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». 

 

Γ. 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 
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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 

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). 
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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, δηλαδή για την αναµόρφωση 

του προϋπολογισµού απαιτείται απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και 

απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

∆. Με το άρθρο 49 «Μεταφορά πιστώσεων από έργα – Αποθεµατικό»  του 

Νόµου 4483/2017 το άρθρο 161 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 

«1. Κατά τη διάρκεια του οικονοµικού έτους επιτρέπεται η µεταφορά πίστωσης 

από έργο σε έργο ή και από έργο για την ενίσχυση ή δηµιουργία 

οποιουδήποτε άλλου κωδικού αριθµού δαπάνης, συµπεριλαµβανοµένων των 

υποχρεωτικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι τηρείται ο ανταποδοτικός 

ή εξειδικευµένος χαρακτήρας των πιστώσεων και µε την επιφύλαξη 

ειδικότερων διατάξεων για τις πιστώσεις αυτές. Για τη µεταφορά αυτή 

απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού. 

2. Το αποθεµατικό κεφάλαιο του δηµοτικού προϋπολογισµού και του 

προϋπολογισµού των Περιφερειών δεν µπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις 

εκατό (5%) του συνόλου των εγγεγραµµένων σε αυτόν τακτικών εσόδων». 

 

Ε. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 «Υποχρεωτικές Αναµορφώσεις Π/Υ» της 

αριθ. οικ.  25595/26-7-2017 (Α∆Α: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α.  ορίζεται ότι: 

«1 Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 

2018, οι δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις 

παραδοχές µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να 

προχωρήσουν σε αναµόρφωσή 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 31.12.2017, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός…».  

Με την αριθ. 53/27-2-2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 

1η αναµόρφωση – υποχρεωτική του προϋπολογισµού του ∆ήµου και 
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θεωρήθηκε κατά τεκµήριο νόµιµη µε την αριθ. πρωτ.  25385/9552/17-4-2018 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  

 
ΣΤ. Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού ο.ε. 

2018  απαιτείται να συµπεριληφθούν α) νέες ανάγκες που δεν είχαν 

προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι 

αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις και οι οποίες αιτιολογούνται στα υπηρεσιακά 

σηµειώµατα των οργανικών µονάδων του ∆ήµου, β) εγγραφές για την  

καταβολή στο ∆ήµο της επιχορήγησης για τα Προγράµµατα Άθλησης για 

Όλους, για τις δαπάνες των οποίων έχουν εγγραφεί πιστώσεις στον 

προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018 από ίδια έσοδα και η εν λόγω 

επιχορήγηση θα µεταφερθεί στον αποθεµατικό κεφάλαιο, γ) η ανάγκη για την 

εγγραφή υποχρεωτικής δαπάνης συνεχιζόµενης προµήθειας και υπηρεσίας, 

δ) η δυνατότητα µείωσης του ΚΑΕ που αφορά την επιστροφή της 

χρηµατοδότησης ΕΣΠΑ, λόγω δηµοσιονοµικής διόρθωσης  µετά τη λήψη της 

αριθ. 51/22-2-2018 (Α∆Α: 6Γ3ΒΩ93-ΓΑΥ) απόφασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε ο διακανονισµός   µε τη ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς 

σε 24 µηνιαίες δόσεις του συνολικού ποσού µε τις προσαυξήσεις, σχετική η  

αριθ. 28001 και α.πλ.1392/11-3-2015 απόφαση δηµοσιονοµικής διόρθωσης 

του Υπουργείου Οικονοµίας, Υποδοµών, Ναυτιλίας & Τουρισµού – Γεν. 

Γραµµατείας ∆ηµοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ – Ειδικής Υπηρεσίας Αρχής 

Πιστοποίηση (χρηµατοδότηση Πολεοδοµικής Μελέτης Κοινότητας Άνοιξης), ε) 

εγγραφές για την καταβολή στο ∆ήµο επιπλέον επιχορήγησης από την 

εγγραφείσα στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, για την κάλυψη των 

ασφαλιστικών εισφορών των προγραµµάτων απασχόλησης κοινωφελούς 

χαρακτήρα µέσω του  ΟΑΕ∆, η οποία µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο, 

λόγω του ότι λόγω προθεσµιών εξοφλήθηκαν στο ο.ε. 2017,  από ίδια έσοδα 

του ∆ήµου και στ) εγγραφές για την επιχορήγηση του ∆ήµου από το 

Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης για 

την χορήγηση οικονοµικής ενίσχυσης σε πολίτες που επλήγησαν από την 

πληµµύρα στις 7-6-2016.    

 
Έχοντας υπόψη: 

1) Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 

2)  Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 

ΑΔΑ: Ψ47ΥΩ93-Μ3Γ



 

8 

3)  Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  

4)  Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόµου 4172/2013. 

5)  Την αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α. 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 

οικονοµικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 

253) απόφασης».  

6) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος 

ψηφίστηκε µε την αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την υπ΄ αριθ.  103503/36449/22-

1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

7) H αριθ. 95/2018 (Α∆Α: 7ΘΗΤΩ93-Λ5∆) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής «Επείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής συµβουλευτικών 

υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο 

σταθµών διοδίων σε ανάδοχο και έγκριση δαπάνης ύψους 5.952,00 € Α∆ΑΜ: 

18REQ002815244 CPV 98300000-6». 

8)H αριθ. 125/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση 

διενέργειας (Αναγκαιότητας) Μίσθωσης Ακινήτου προκειµένου να 

πραγµατοποιηθεί µετεγκατάσταση του Αµαξοστασίου του ∆ήµου». 

9) Η αριθ. πρωτ.  12022/27-3-2018 έγγραφo της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

10) Τα αριθ. πρωτ. 8483/7-3-2018 και 11766/26-3-2018 έγγραφα  του 

Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

11) Τα  αριθ. πρωτ. 8272/6-3-2018, 9893/15-3-2018, 11918/27-3-2018, 

12630/29-3-2018, 13247/3-4-2018, 15593/2-5-2018 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος. 

12) Το αριθ. πρωτ. 446936/23589/1595/30-10-2017 έγγραφο του Υπουργείου 

Πολιτισµού & Αθλητισµού. 

13) To  αριθ. πρωτ. 12292/28-3-2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 

14) Το αριθ. πρωτ. 12373/29-3-2018 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου. 

15) Η αριθ. πρωτ. ∆26/13/60068/781/3-1-2018 απόφαση του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 

16) Το αριθ. πρωτ. 16290/3-5-2018 έγγραφο του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 
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 Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη  2η  

αναµόρφωση   του  προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018,  

όπως  

αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα και η οποία στη συνέχεια θα υποβληθεί 

για έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 

προαναφερόµενες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών του 

∆ήµου.   

 
Μετά την παραπάνω 2η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 

2018  τα τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 

 

0   Τακτικά έσοδα:                 12.229.515,96 ΕΥΡΩ 

21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.604.300,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο Τακτικών:                  14.833.815,96 ΕΥΡΩ 

 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (39.207,85) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 1η 

αναµόρφωση  του προϋπολογισµού ο.ε. 2018, ανήλθε  σε (200.777,85 ) 

ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση. 

Κατόπιν ο πρόεδρος έδωσε το λόγο στην Προϊσταµένη της ∆/νσης 
Οικονοµικών Υπηρεσιών προκειµένου να προβεί σε κάποιες προσθήκες-
διορθώσεις επί της εισήγησης. 
Η Προϊσταµένη της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών αφού έλαβε το λόγο είπε: 
«Με το αριθ. πρωτ. 16686/7-5-2018 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου 
ζητήθηκε η δηµιουργία δύο νέων ΚΑ Εξόδων ως κατωτέρω: 
ΚΑ 30.6117.0012 και τίτλο ‘Παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου Συµβούλου 
υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθµιση – αυτοµατοποίηση του 
συστήµατος ηλεκτροφωτισµού Smart Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας’ µε 
πίστωση €2.000 και  
ΚΑ 30.6279.0004 και τίτλο ‘Ενεγειακή Αναβάθµιση – Αυτοµατοποίηση του 
συστήµατος ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων και εφαρµογές Smart 
Cities, µε εξοικονόµηση ενέργειας’ µε πίστωση €2.000. 
Με ισόποση µείωση του αποθεµατικού κεφαλαίου, το οποίο µετά τα 
παραπάνω διαµορφώθηκε σε €196.777,85.»  
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� 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'). 
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� 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. 23976/22-7-2016 (Α∆Α:ΩΧ∆Α465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α. 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2017 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 
(ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».  
� Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2018, ο οποίος 

ψηφίστηκε µε την αριθ. 333/2017 (Α∆Α: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την υπ΄ αριθ.  
103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� H αριθ. 95/2018 (Α∆Α: 7ΘΗΤΩ93-Λ5∆) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής «Επείγουσα απευθείας ανάθεση παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο 
σταθµών διοδίων σε ανάδοχο και έγκριση δαπάνης ύψους 5.952,00 € 
Α∆ΑΜ: 18REQ002815244 CPV 98300000-6». 
� 8)H αριθ. 125/2018 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου «Έγκριση 

διενέργειας (Αναγκαιότητας) Μίσθωσης Ακινήτου προκειµένου να 
πραγµατοποιηθεί µετεγκατάσταση του Αµαξοστασίου του ∆ήµου». 
� Η αριθ. πρωτ.  12022/27-3-2018 έγγραφo της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου 

∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
� Τα αριθ. πρωτ. 8483/7-3-2018 και 11766/26-3-2018 έγγραφα  του 

Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & 
Αθλητισµού. 
� Τα  αριθ. πρωτ. 8272/6-3-2018, 9893/15-3-2018, 11918/27-3-2018, 

12630/29-3-2018, 13247/3-4-2018, 15593/2-5-2018 έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
� Το αριθ. πρωτ. 446936/23589/1595/30-10-2017 έγγραφο του 

Υπουργείου Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
� To  αριθ. πρωτ. 12292/28-3-2018 έγγραφο της ∆ηµοτικής Αστυνοµίας. 
� Το αριθ. πρωτ. 12373/29-3-2018 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου. 
� Η αριθ. πρωτ. ∆26/13/60068/781/3-1-2018 απόφαση του Υπουργείου 

Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης. 
� Το αριθ. πρωτ. 16290/3-5-2018 έγγραφο του Τµήµατος 

Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας. 
� το αριθ. πρωτ. 16686/7-5-2018 έγγραφο του Γραφείου ∆ηµάρχου. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 
Εγκρίνει τη  2η  αναµόρφωση   του  προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού 
έτους 2018,  όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα και την υποβάλλει για 
έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών του 
∆ήµου.   
 
Μετά την παραπάνω 2η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2018  τα τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
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0   Τακτικά έσοδα:                 12.229.515,96 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.604.300,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                  14.833.815,96 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (39.207,85) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 1η 
αναµόρφωση  του προϋπολογισµού ο.ε. 2018, ανήλθε  σε (196.777,85 ) 
ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση: 
- ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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