
 1/14 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..11η/2017..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..25/5/2017.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 147/2017.. 
                      
2ο ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2017». 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 11ης/25-5-2017 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..25η  Μαΐου 2017.. ημέρα ..Πέμπτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό 
Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου 
Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ’ αριθ. ..14741/25-5-2017.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και 
επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 
«Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη 
αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν .. 32.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος 
2.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
3.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
4.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
8.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
9.   ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
10.  ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
11.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
12.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
14.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
15.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
16.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
17.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
3. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
8. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
9. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. 
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης 
Χαράλαμπος και ο  Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδοπόλεως κ. Κόκκαλης 
Εμμανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Κρητικός Αθανάσιος (δικαιολογημένη απουσία), Λυρούδιας Ευάγγελος,  

Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης, και Σώκου Ζωή 
(δικαιολογημένη απουσία), απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος, και Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία προσήλθαν κατά τη 

διάρκεια των ερωτήσεων. 
•  Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου Ε.Η.Δ. θέματος. 
 
Αποχωρήσεις: 
• Ο Δ.Σ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος  αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου Ε.Η.Δ. θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 2ου Ε.Η.Δ. θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος. 
• Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 5ου θέματος. 
• Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8ου θέματος. 
• Οι Δ.Σ. κ.κ. Γκιζελή Αικατερίνη και Καρασαρλής Αναστάσιος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 

του 11ου θέματος.  
• Οι Δ. Σ. κ.κ. Τσούκας Παναγιώτης και Κριεμάδης Στέφανος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 

του 16ου θέματος.  
• Οι Δ. Σ. κ.κ. Καλαφατέλης Ιωάννης και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη συζήτηση 

του 17ου θέματος.  
• Οι Δ. Σ. κ.κ. Μπάσης Αναστάσιος, Κοκμοτός Βασίλειος και Μπέτσης Ανδρέας αποχώρησαν 

κατά τη συζήτηση του 20ου θέματος.  
 
 
� Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 

18.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
19.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
21.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
22.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
23.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
24.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
26.  ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
27.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
28.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
30.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
31.  ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
32.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 



 3/14 

  
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..147/2017.. 
� 2ο ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ: «2η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 

2017». 
 
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του  εκτός ημερήσιας διάταξης θέματος  ζήτησε από το σώμα 
να ψηφίσει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα  του θέματος (Άρθρο 93 §6 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ), 
65 § 5 και 67§ 7  του Ν. 3852/2010 του Ν. 3852/2010).  
Το Δημοτικό Συμβούλιο ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ με ψήφους 21 Υπέρ και 11 Κατά ενέκρινε το 
κατεπείγον του θέματος, λόγω του ότι υπάρχει ……. 
 
Στη συνέχεια η Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον Δήμαρχο κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην 
εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος   κ. Ζαμάνης Διονύσιος   είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 
1) Η αριθ.  228/2016 (ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ9Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία 
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2017 και η αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 
απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία επικυρώθηκε. 
2) Η αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-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».  
3)H αριθ. 209/2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) με την οποία εγκρίθηκε το 
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε. 2017 και την αριθ. 113/2017 με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίησή του. 
4)H αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ: 78Γ0Ω93-ΦΧΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
«Αποδοχής δωρεάς ποσού (3.500,00) τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ από την 
Φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEE, για πραγματοποίηση διήμερης εκδήλωσης της παιδικής 
χορωδίας του Δήμου Διονύσου, στο θέατρο Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης». 
5)H αριθ. 50/2017 (ΑΔΑ: ΨΕΦΥΩ93-ΟΣΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διήμερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας 
Δήμου Διονύσου». 
 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1)Τα αριθ. πρωτ. 6926/13-3-2017, 7211/15-3-2017, 10675/12-4-2017 και 13729/11-5-2017 
έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. 
2)Τα αριθ. πρωτ. 7083/14-3-2017 και 13030/5-5-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου. 
3) Τα αριθ. πρωτ. 7916/21-3-2017 και 14534/18-5-2017 έγγραφα του Γραφείου Δημάρχου. 
4) Το αριθ. πρωτ. 12154/28-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
5) Τα αριθ. πρωτ. 12837/4-5-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και  14266/16-5-2017 έγγραφα του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
6) Το αριθ. ΓΡΒ-25/22-2-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης της δωρεάς από την Φαρμακοβιομηχανία  
DEMO ΑΒΕΕ. 
 
 
Α. Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2017 εγκρίθηκε με την αριθ. 228/2016 
(ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ9Φ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 
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πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής,  η οποία 
πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό πρωτοκόλλου 3141/2-2-2017. 
 
Β. Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. Διαρκούντος 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.Δ.  
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. Δια 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 Δήμων 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 Δήμων 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 
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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, δηλαδή για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού απαιτείται απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Δ. Με την περίπτωση δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 143) όπως 
προστέθηκε με  το άρθρο 77 του ν. 4316/2014 καταργήθηκε η παράγραφος 1 του άρθρου 161 
του Νόμου  3463/2006, η οποία προέβλεπε ότι πίστωση  που έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό για την εκτέλεση ορισμένου έργου, επιτρέπεται με αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού, σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία να εκτελεστεί αυτό το έργο, να 
διατεθεί μόνον για την εκτέλεση άλλου έργου (σχετική και η αριθ. 8/1333/13-1-2015 Εγκύκλιος 
του Υπουργείου Εσωτερικών).  
Ε. Με τις διατάξεις του άρθρου 6 περί «Υποχρεωτικών Αναμορφώσεων Π/Υ» της αριθ. πρωτ. 
23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-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» ορίζεται η διαδικασία της υποχρεωτικής αναμόρφωσης του 
προϋπολογισμού, η οποία έγινε με την αριθ. 31/2017 (ΑΔΑ: ΩΟ5ΦΩ93-8ΜΧ) απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρήθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη με την αριθ. πρωτ. 
21402/7771/13-4-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
 
ΣΤ. Επειδή μετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2017  απαιτείται να 
συμπεριληφθούν α) νέες ανάγκες που προέκυψαν και  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή 
του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις, β) η αποτύπωση 
ως εσόδου και εξόδου, στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου της δωρεάς της 
Φαρμακοβιομηχανίας DEMO ABEE για την κάλυψη δαπανών για τη διήμερη εκδήλωση της 
παιδικής χορωδίας του Δήμου στις 4 & 5 Μαρτίου 2017, γ) η αποτύπωση των εκπτώσεων που 
επιτεύχθηκαν από διαγωνισμούς έργων/υπηρεσιών/προμηθειών στον προϋπολογισμό του 
Δήμου με αντίστοιχη μείωση των απαιτούμενων σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεσή τους, δ) 
αύξηση κωδικού αριθμού των υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών (Π.Ο.Ε.), διότι 
στα παραστατικά των υποχρεώσεων αυτών συμπεριλαμβάνονταν πιστωτικά τιμολόγια, η 
καταχώρηση των οποίων είχε ως αποτέλεσμα κατά την μεταφορά τους από την προηγούμενη 
(2016) στην παρούσα (2017) χρήση,  την απεικόνιση μειωμένης απαιτούμενης πίστωσης σε  
κωδικό αριθμό εξόδων  υποχρεώσεων παρελθόντων οικονομικών ετών. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόμου  3536/2007. 
2)  Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
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 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-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».  
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6) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 
228/2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 
107119/38932/30-1-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
7) Την αριθ. 209/2016  Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) με την οποία εγκρίθηκε το 
τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου ο.ε. 2017 και την αριθ. 113/2017 με την οποία εγκρίθηκε η 
τροποποίησή του. 
8) α) H αριθ. 66/2017 (ΑΔΑ: 78Γ0Ω93-ΦΧΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί 
«Αποδοχής δωρεάς ποσού (3.500,00) τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ από την 
Φαρμακοβιομηχανία DEMO ABEE, για πραγματοποίηση διήμερης εκδήλωσης της παιδικής 
χορωδίας του Δήμου Διονύσου, στο θέατρο Αρσακείων – Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης». 
β) Το αριθ. ΓΡΒ-25/22-2-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης της δωρεάς από την Φαρμακοβιομηχανία 
DEMO ΑΒΕΕ. 
γ)  H αριθ. 50/2017 (ΑΔΑ: ΨΕΦΥΩ93-ΟΣΥ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί 
«Έγκρισης δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη διήμερη εκδήλωση της παιδικής χορωδίας 
Δήμου Διονύσου». 
9) Τα αριθ. πρωτ. 6926/13-3-2017, 7211/15-3-2017 και 10675/12-4-2017 και 13729/11-5-2017 
έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. 
10) Τα  αριθ. πρωτ. 7083/14-3-2017 και 13030/5-5-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου. 
11) Τα αριθ. πρωτ. 7916/21-3-2017 και 14534/18-5-2017 έγγραφα του Γραφείου Δημάρχου. 
12) Το αριθ. πρωτ. 12154/28-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
13) Τα αριθ. πρωτ. 12837/4-5-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και  14266/16-5-2017 έγγραφα του 
Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού &  Αθλητισμού. 
 
Με την αριθ. 121/23-5-2017 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δεύτερη 
αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017,    όπως  
αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα και την υποβάλλει προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
σύμφωνα με τις προαναφερόμενες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών του 
Δήμου.   
 
Μετά την παραπάνω 2η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 τα τακτικά 
έσοδα παραμένουν ως έχουν, δηλαδή: 
 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.696.475,96 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.559.200,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                  15.255.675,96 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεματικό κεφάλαιο από (196.784,54) ΕΥΡΩ, που ήταν με την 1η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2017, εναπομένει στο ποσό των (40.449,54) ΕΥΡΩ, με την παρούσα 
αναμόρφωση. 
 
Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης « 
Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Για τις αναμορφώσεις απαιτείτε η 
διαδικασία  του ιδίου τύπου και οι διαδικασίες που ακολοθούνται στον προϋπολογισμό. Το 
πρόσχημα για να μπει προ ημερησίας ήταν οι εργοδοτικές εισφορές … Αφού ο Δ.Σ. κ. 
Καλαφατέλης ανέγνωσε κωδικούς κατέληξε ως εξής: Δεν θα ψηφίσουμε την αναμόρφωση και 
να βάλω σε σκέψη όλους τους Δ.Σ.». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, ως επικεφαλής της παράταξης « 
Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: « Δεν υπάρχει λογική στο να μη μας δίνετε  
το δικαίωμα , όντας μη συμμετοχής στην Ο.Ε. και μας ζητάτε χωρίς να έχουμε στα χέρια μας 
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την αναμόρφωση με τέτοιο ποσό , να τοποθετηθούμε. Πιο προκλητικό δεν θα μπορούσε να 
γίνει. Δεν μας ενημερώνετε δε και για το τι αφορούν οι αναμορφώσεις». 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση.  
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.) (ΦΕΚ.87/7-6-
2010). 

� Τις διατάξεις των άρθρων 1,  93 , 95 , 141, 142, 143, 149 παρ. 1 και 161 του Ν. 3463/2006 
(Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄). 

� Τις διατάξεις του άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
� Τις διατάξεις του άρθρου 1 παρ. 2 και παρ. 4 του Ν.Δ. 3777/1957. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 23 παρ 5 του Ν. 3536/07. 
� Τις διατάξεις του άρθρου  77 παρ. 5 του Ν. 4172/2013. 
� Τις διατάξεις του άρθρου  177 περίπτωση δ της παρ. 1 του ν. 4270/2014 (Α' 143).     
� Τις διατάξεις του άρθρου 77 του ν. 4316/2014.  
� Το υπ’ αριθμ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ. 
� Την υπ’αριθμ. 8/1333/13-1-2015 Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών.  
� Τις με αρ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) και 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253)  

Κ.Υ.Α.  
� Την υπ’αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ: 78Γ0Ω93-ΦΧΑ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.  
� Τις  υπ’αριθμ. 209/2016, 228/2016 (ΑΔΑ: 7Μ37Ω93-Δ9Φ), 31/2017 (ΑΔΑ: ΩΟ5ΦΩ93-8ΜΧ), 

50/2017(ΑΔΑ: ΨΕΦΥΩ93-ΟΣΥ) και 113/2017  αποφάσεις  του Δημοτικού Συμβουλίου.   
� Τις υπ’ αριθμ. 107119/38932/30-1-2017 και 21402/7771/13-4-2017 αποφάσεις  της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
� Τα υπ’ αριθμ. πρωτ. 6926/13-3-2017, 7211/15-3-2017, 10675/12-4-2017 και 13729/11-5-2017 

έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και Διοικητικής Μέριμνας. 
� Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 7083/14-3-2017 και 13030/5-5-2017 έγγραφα της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος, Καθαριότητας & Πρασίνου. 
� Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 7916/21-3-2017 και 14534/18-5-2017 έγγραφα του Γραφείου Δημάρχου. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 12154/28-4-2017 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� Τα υπ’ αριθ. πρωτ. 12837/4-5-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) και  14266/16-5-2017 έγγραφα του 

Αυτοτελούς Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 
� Το υπ΄αριθ. ΓΡΒ-25/22-2-2017 Γραμμάτιο Είσπραξης της δωρεάς από την 

Φαρμακοβιομηχανία  DEMO ΑΒΕΕ.  
� Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών 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   20  Υπέρ   11   Κατά  και  1  Λευκή  
 
Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεμάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, 
Καρασαρλή Αναστασίου, Τσουδερού Ιωάννη, Μπιτάκου Παναγιώτη, Αυγέρη-Βουκλαρή 
Αικατερίνης, Φωτάκη Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα και Μαγγίνα Στέλλα- 
Σοφία για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
                                       
Ο Δ.Σ. κ. κ Γιαννουλάτος Σπυρίδων  δήλωσε  λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. 
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Δεν εγκρίνει τη 2η αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017,    
όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα, ως εξής:  
 
Μετά την παραπάνω 2η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2017 τα τακτικά 
έσοδα παραμένουν ως έχουν, δηλαδή: 
 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.696.475,96 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.559.200,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                  15.255.675,96 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεματικό κεφάλαιο από (196.784,54) ΕΥΡΩ, που ήταν με την 1η αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2017, εναπομένει στο ποσό των (40.449,54) ΕΥΡΩ, με την παρούσα 
αναμόρφωση. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια». 
 
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 

      Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

                                                                 ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.            
                                                                 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 

ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ                                                             
ΑΓΓΕΛΑ. 
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 

                                                                 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
                                                                 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
                                                                 ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΈΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
                                                                 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ  
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ. 
Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.  
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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