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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..19η/2014..  

της ..7/10/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..188/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..7ης/10/2014.. της ..19ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..7η Oκτωβρίου 2014.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. 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. ..31948/3-10-2014.. πρόσκληση που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις δ/ξεις των 
άρθ.65 & 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 Ε.Η.∆.:  « Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις». 
ΨΗΦΙΣΜΑ: «Συγχώνευση Τµήµατος στο Λύκειο Αγ. Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 1ο:  «Τροποποίηση όρων δόµησης σε τµήµα του ΟΤ 96 στο οικόπεδο που στεγάζεται το 2ο 
∆ηµοτικό Σχολείο ∆ιονύσου επί της Λ.∆ιονύσου και Μητροπολίτη  Κυδωνιών της ∆Κ ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών». 
ΘΕΜΑ 3ο: «∆ωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Τριών (3) Υδροφόρων Πυροσβεστικών Οχηµάτων».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014» 
(Αρ. πρωτ. 31894/1-10-14). 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆ιενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014» 
(Αρ. πρωτ. 31898/3-10-14). 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του 
λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση διενέργειας της εργασίας «Υπηρεσίες Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των 
Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης 
Προσωπικού». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Προγραµµατισµός σύναψης δυο (2) συµβάσεων µίσθωσης έργου στο πλαίσιο του 
συγχρηµατοδοτηµένου έργου: Τοπικό δίκτυο για την παραγωγή, µεταποίηση και προώθηση 
οπωροκηπευτικών–βιολογικών γεωργικών προϊόντων και ειδών ανθοκοµίας (πρόγραµµα ΤΟΠΕΚΟ)». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για τη συµµετοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου στην πρόταση που θα υποβληθεί 
στο χρηµατοδοτικό εργαλείο “LIFE Περιβάλλον” της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στο υποπρόγραµµα 
«Περιβάλλον και Αποδοτικότητα των πόρων» από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο µε τη συµµετοχή 
άλλων δύο εταίρων (Imperial college of London και Brunel University London) µε θέµα την επίδειξη και 
λειτουργία ενός πρότυπου συστήµατος για τη ξεχωριστή συλλογή των οικιακών διατροφικών 
αποβλήτων».   
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός του ανώτατου χρηµατικού ορίου κλήσεων από όργανα των ΟΤΑ, που κάνουν 
χρήση υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της αριθ. 81/2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα «Γ΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού 
ο.ε 2014». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση της αριθ. 63/2-7-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ   µε θέµα «Eγκριση απολογιστικών στοιχείων   
του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2013». 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση της αριθ. 73/9-7-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα «Λήψη απόφασης για την έκδοση 
εγγυητικής επιστολής ποσού 6.000,00 ευρώ συµµετοχής αορίστου χρόνου για την συµµετοχή στην 
υλοποίηση της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής  και επαγγελµατικής ζωής της Ε.Ε.Τ.Α.Α (∆ιακήρυξη 
1551/2-7-2014) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Αντιπρόεδρο του Ν.Π για υπογραφή κάθε 
συµβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής επιστολής ». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ 
(άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου, του ΝΠ∆∆ 
(άρθρο 103 παρ.4 Ν.3852/2010) ‘Σχολική Επιτροπή σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ’». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου,  του ΝΠ∆∆  
‘Κοινωνική Προστασία, αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Ορισµός ∆ιοικητικού Συµβουλίου και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου,  του ΝΠ∆∆ “ 
Οργανισµός Νεολαίας. Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Ορισµός εκπροσώπων στο ∆ιοικητικό Συµβούλιο του Συνδέσµου Προστασίας Ανάπλασης 
Πεντελικού (ΣΠΑΠ)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Εκλογή αντιπροσώπων  στο Σύνδεσµο Πάρνηθας ‘ΣΥΝ-ΠΑ’» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών των επιτροπών βεβαίωσης καλής 
εκτέλεσης του Π.∆ 28/80  για το έτος 2014 ». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρακτικού κλήρωσης για τον ορισµό µελών της επιτροπής διενέργειας 
δηµοπρασιών (Π∆ 270/81) και συγκρότησή της για το  υπόλοιπο του έτους 2014». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Συγκρότηση επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών διαφορών του άρθ.  32 του 
Ν. 1080/1980, όπως ισχύει». 
ΘΕΜΑ 23ο:«Ορισµός/Αντικατάσταση µελών της Επιτροπής ∆ιαχείρισης του Κοινωνικού   Παντοπωλείου  
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ανάθεσης προµήθειας τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & 
κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία  ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ»  για το χρονικό διάστηµα  2014-2015». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 
2014». 
 

� ΘΕΜΑ 26ο: «ΣΤ΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ε. 2014». 
 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση παράτασης προθεσµίας περαίωσης του έργου «∆ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΤΑΜΑΤΑΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση παράτασης της συνολικής προθεσµίας για την περαίωση του αντικειµένου της 
σύµβασης του Υποέργου 3: « ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ 
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟΝ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟ ΚΑΙ ∆ΙΚΤΥΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ στους ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ 
ΡΑΠΕΝΤΩΣΑ ΚΑΙ ΠΕΥΚΟΦΥΤΟ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» της πράξης µε τίτλο « ∆ίκτυο Αποχέτευσης 
ακαθάρτων υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγίου Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και 
Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου» (κωδ πράξης (ΟΠΣ):340042)». 
 

     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..34.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, Πρόεδρος. 
2. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
3. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
4. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
6. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
2. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
3. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ. 
5. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
6. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
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Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως και εµπροθέσµως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σηµερινή 
Συνεδρίαση. 
Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ,  ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς  κ. Ποτίδης Χρήστος καθώς και ο 
Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ . 
 
Απουσίες: 

• Ο ∆.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
ψηφίσµατος και των θεµάτων 8 και 27 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
θέµατος.  

• Ο ∆.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου 
θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Πέππα Αγγελική απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του ψηφίσµατος 
και των θεµάτων 5,7 και 8 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
1,9 και 10 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 
9, 10, 11και 27 της ηµερήσιας διάταξης . 

• Η ∆.Σ. κ. Αγγέλικα Παρασκευή (Πάρη) απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των 
θεµάτων 5 και 16 της ηµερήσιας διάταξης . 

• Ο ∆.Σ. κ. Ράικος ∆ηµήτριος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του ψηφίσµατος. 

7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9.  ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

16. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
17. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
18. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
21. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
22. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
23. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
24. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
25. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
27. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
28. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
29. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

7. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
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• Η ∆.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέµατος. 
• Ο ∆.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεµάτων 

1,7, 8,9,10, 16 και 17 της ηµερήσιας διάταξης. 
• Ο ∆.Σ. κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 
ψηφίσµατος και των θεµάτων 5,7,8,9,10,11,12,13 της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των 
θεµάτων 24 και 27 της ηµερήσιας διάταξης. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Φωτάκης Ιωάννης και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Κωστάκης ∆ηµήτριος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη 
διάρκεια των ανακοινώσεων. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Πέππα Αγγελική, Στασινοπούλου Αναστασία, Αγγέλικα Παρασκευή 
(Πάρη) και Ζώτου Βασιλική προσήλθαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.∆. θέµατος. 
Αποχωρήσεις: 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Αλεξανδρής ∆ηµήτριος, Ζώτου Βασιλική και  Μπιτάκος Παναγιώτης 
αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 16ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Τσούκας Παναγιώτης και Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 24ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς και Σπηλιώτης Σπυρίδων αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη 
συζήτηση του 18ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 27ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 

• Ο ∆.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 25ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του ∆ήµου για την τήρηση των 
πρακτικών. 

� Το 3ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο «∆ωρεάν Παραχώρηση Χρήσης Τριών (3) Υδροφόρων 
Πυροσβεστικών Οχηµάτων» προτάχθηκε ως 1ο  κατόπιν αιτήµατος του αρµόδιου Αντιδηµάρχου 
Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Μπάση Αναστασίου λόγω παρουσίας στο χώρο διεξαγωγής 
της συνεδρίασης των Εθελοντών Υπαλλήλων Πολιτικής προστασίας .  

� Το 2ο,14ο  και 15ο θέµα ΑΠΕΣΥΡΘΗΣΑΝ  από τη συζήτηση των θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
� Η συνεδρίαση διεκόπη την 24:00µετά την ολοκλήρωση της συζήτησης και ψηφοφορίας του 13ου 
θέµατος της Η.∆. και συνεχίστηκε στις 8-10-2014 και ώρα 18:00 ( άρθρο 3 παρ.6 του Κανονισµού 
Λειτουργίας του ∆.Σ) για τα λοιπά θέµατα της Η.∆. 

  ..Αριθ. Απόφασης:  ..186/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 26ο: «ΣΤ΄ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ Ο.Ε. 2014». 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..26ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην 
Aντιδήµαρχο Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία για να προβεί στην εισήγηση του 
θέµατος.  
Η  Αντιδήµαρχος κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 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.  
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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 
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 

ΑΔΑ: 7Ζ7ΠΩ93-ΦΒΣ



Σελίδα 6 από 17  

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 προέκυψαν νέες 
ανάγκες που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά 
εγγεγραµµένες πιστώσεις και επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος µε πιστώσεις για κάλυψη λειτουργικών και 
επενδυτικών του δαπανών,  απαιτείται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού, οικονοµικού έτους 2014.  
  
Η Οικονοµική Επιτροπή µε την υπ’ αριθ. 333/2014 απόφασή της εισηγείται στο ∆. Σ, τα κατωτέρω: 
 
Α. Στον νέο ΚΑ των εσόδων 0619.0004 µε την ονοµασία «Έσοδα από τους ΚΑΠ για την καταβολή 
µισθωµάτων σχολικών µονάδων» εγγράφεται πίστωση ποσού (270.000,00) ΕΥΡΩ,   η οποία µεταφέρεται 
στο αποθεµατικό κεφάλαιο.      
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο, στο οποίο µεταφέρθηκε η παραπάνω πίστωση, µεταφέρεται στο σκέλος 
των εξόδων στον ΚΑ 15.6232 µε την ονοµασία «Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων» 
πίστωση ποσού (60.000,00) ΕΥΡΩ, που αντιστοιχεί στη δαπάνη των µισθωµάτων της χρονικής περιόδου 
Ιανουαρίου – Απριλίου 2014,  από τον οποίο µεταφέρουµε στο  αποθεµατικό  κεφάλαιο ισόποση πίστωση 
ιδίων εσόδων.   Στον ΚΑ των εξόδων 15.6232 δεν επήλθε καµία  µεταβολή,  παρέµεινε ως είχε, δηλαδή 
(180.000,00) ΕΥΡΩ. 
Το υπόλοιπο της επιχορήγησης ποσό των (210.000,00) ΕΥΡΩ παραµένει στο αποθεµατικό κεφάλαιο, 
αφού αφορά τη δαπάνη των µισθωµάτων για τη χρονική περίοδο Νοεµβρίου 2012 έως ∆εκεµβρίου 2013, 
για την οποία ο ∆ήµος έχει ήδη καταβάλει τη σχετική δαπάνη.  
 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (39.296,39) ΕΥΡΩ, ανήλθε σε (309.296,39) ΕΥΡΩ.  

 
Β. Με την αριθ. πρωτ. 23176/17-7-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 6Ν82Ν-9ΤΑ) 
εγκρίθηκε η επιχορήγηση του ∆ήµου µε το ποσό των (3.521,00) ΕΥΡΩ για βοηθήµατα ένδειας και 
αντιµετώπισης άµεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω των φυσικών καταστροφών (πληµµύρα 22-2-
2013), στο πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 57/73. 

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης και  η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1214.0007 µε την ονοµασία «Έσοδα για την υλοποίηση προγραµµάτων 
κοινωνικής προστασίας για κάλυψη βιοτικών αναγκών, λόγω φυσικών καταστροφών Ν∆ 57/73» 
εγγράφεται πίστωση ποσού (3.521,00) ΕΥΡΩ,   η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο 
σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 00.6739.0001 µε την ονοµασία «Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για 
µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους» και πίστωση (3.521,00) ΕΥΡΩ.      
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (309.296,39) ΕΥΡΩ.  
 
Γ. Με την αρ. 67.3/2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου µε θέµα «Ένταξη µελετών στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού 2014» αποφασίστηκε η ένταξη στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Ολοκλήρωσης Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού 2014, της µελέτης «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων 
Α΄ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου», µε πίστωση ποσού 
(150.000,00) ΕΥΡΩ.   
 
Με την αριθ. 154/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού 
προγράµµατος έτους 2014, προκειµένου η εν  λόγω µελέτη να συµπεριληφθεί σ΄ αυτό µε συνολική 
πίστωση για το τρέχον οικονοµικό έτος (699.962,00) ΕΥΡΩ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης και η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 ως εξής: 
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Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1322.0003 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο 
«Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριµένου 
σχεδίου πόλης Κοινότητας Κρυονερίου» εγγράφεται πίστωση ποσού (150.000,00) ΕΥΡΩ, η οποία µέσω 
αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 30.7421.0002 µε την ονοµασία 
«Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης ∆.Κ. Κρυονερίου», ο οποίος από (549.962,00) ΕΥΡΩ 
ανέρχεται σε (699.962,00) ΕΥΡΩ. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (309.296,39) ΕΥΡΩ.  

∆. Με την αριθ. πρωτ. 10854/17-4-2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  
αποφασίστηκε η κατανοµή στο ∆ήµο ποσού (131.700,00) ΕΥΡΩ, για την κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας. 
Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α περί  «Παροχής 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της 
αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων» και όσων αναφέρονται σ΄ αυτήν, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2014, εγγράφηκαν οι 
παρακάτω πιστώσεις στα δύο σκέλη (έσοδα – έξοδα) του προϋπολισµού :  
 
1. ΕΣΟ∆Α:  
Πίστωση ποσού (132.700,00) ΕΥΡΩ, ίση µε αυτή που επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος το ο.ε. 2013, στον ΚΑ 
εσόδων 1214.0005 µε την ονοµασία «Έσοδα για πολιτική προστασία – κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας» και  
 
2.ΕΞΟ∆Α: 
2.1 Πίστωση ποσού (46.600,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ των εξόδων 70.6275.0001 µε την ονοµασία «Καθαρισµός 
δασών, οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία». 
2.2 Πίστωση ποσού (55.000,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ των εξόδων 70.7135.0008 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
συστήµατος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία». 
2.3 Πίστωση ποσού (31.100,00) ΕΥΡΩ στον ΚΑ των εξόδων 70.6244.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
µέσω Leasing  2 φορτηγών µε αρπάγη για δράσεις πυρασφάλειας». 
Προκειµένου να τακτοποιηθεί η αρνητική διαφορά της εν λόγω επιχορήγησης στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2014, προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµό ο.ε. 2014 ως εξής: 
Ο ΚΑ των εσόδων 1214.0005 µε την ονοµασία «Έσοδα για πολιτική προστασία – κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας» µειώνεται κατά (1.000,00) ΕΥΡΩ, στον οποίο εναποµένει πίστωση ποσού  
(131.700,00) ΕΥΡΩ, ίση µε αυτή που επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος το ο.ε. 2014, σύµφωνα µε την παραπάνω 
αναφερόµενη απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 
Ο ΚΑ των εξόδων 70.6275.0001 µε την ονοµασία «Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και κοινοχρήστων 
χώρων για πυροπροστασία» µειώνεται κατά (1.000,00) ΕΥΡΩ και στον εν λόγω ΚΑ εναποµένει πίστωση 
ποσού (45.600,00) ΕΥΡΩ. 
 
Κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 28159/5-9-2014 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και των νέων 
αναγκών που προέκυψαν, προτείνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 ως εξής: 
Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος της  πίστωσης για την ενίσχυση του 
αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1. Από τον ΚΑ των εξόδων 70.6275.0001 µε την ονοµασία «Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και 
κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία» µεταφέρεται πίστωση ποσού (20.000,00) ΕΥΡΩ 
(εναποµείνασα πίστωση 25.600,00 ΕΥΡΩ). 
2. Από τον ΚΑ των εξόδων 70.7135.0008 µε την ονοµασία «Προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης 
δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία» µεταφέρεται πίστωση ποσού (40.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 
πίστωση 15.000,00 ΕΥΡΩ).  
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρεται πίστωση ποσού (60.000,00) ΕΥΡΩ για τη δηµιουργία του νέου 
ΚΑ των εξόδων 70.6414.0001 µε την ονοµασία «Μεταφορά και διάθεση κλαδιών» και πίστωση 
(60.000,000 ΕΥΡΩ. 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (309.296,39) ΕΥΡΩ.  
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Ε. Με την αριθ. πρωτ. 25332/24-6-2014  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  εγκρίθηκε  η κατανοµή 
στο ∆ήµο ποσού (62.900,00) ΕΥΡΩ, για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων έτους 2014 
(ΣΑΤΑ). 
Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α περί  «Παροχής 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της 
αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων» και όσων αναφέρονται σ΄ αυτήν, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2014, εγγράφηκαν για 
το σκοπό αυτό στα δύο σκέλη του προϋπολογισµού (έσοδα – έξοδα) πιστώσεις ποσού (54.400,00) 
ΕΥΡΩ.  

Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου η θετική διαφορά που προέκυψε από την κατανοµή της 
επιχορήγησης να ενσωµατωθεί στον προϋπολογισµό ο.ε. 2014, προτείνεται η αποδοχή της επιπλέον 
επιχορήγησης και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού  ως εξής: 

Στον ΚΑ των εσόδων 1312 µε την ονοµασία «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» εγγράφεται 
επιπλέον πίστωση (8.500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 62.900,00 ΕΥΡΩ),  η οποία µέσω αποθεµατικού 
κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον  ΚΑ 00.6711 µε την ονοµασία «Απόδοση σε 
σχολικές επιτροπές» (ο ΚΑ ανέρχεται σε  204.819,34 ΕΥΡΩ).      
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (309.296,39) ΕΥΡΩ.  
 
ΣΤ. Με την αριθ. πρωτ. 3227/12-8-2014 (7ΘΞΛΝ-31Α) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών – 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. εγκρίθηκε η ένταξη της 
Πράξης «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου ∆ιονύσου» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Αττική», µε κωδικό ΜΙS 483940 και µε πίστωση για το 2014 (61.500,00) ΕΥΡΩ. 
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται η αποδοχή της επιχορήγησης και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2014, ως εξής: 
Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0013 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) «∆ιαχείριση 
αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆. ∆ιονύσου» εγγράφεται πίστωση ποσού (61.500,00) ΕΥΡΩ, η 
οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 10.7341.0001 µε 
την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) για δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για τη διαχείριση 
αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου ∆ιονύσου» και πίστωση (61.500,00) ΕΥΡΩ. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (309.296,39) ΕΥΡΩ.  

Ζ. Με τα αριθ. πρωτ. 21059/23-5-2014 και 31467/4-8-2014 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών 
γνωστοποιήθηκε η µεταφορά στο ∆ήµο πίστωσης συνολικού ποσού (17.171,00) ΕΥΡΩ, για την 
αντιµετώπιση των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ∆ηµοτικών και 
Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
του Μαΐου 2014 και συγκεκριµένα για την εκλογική αποζηµίωση των υπαλλήλων του ∆ήµου που 
απασχολήθηκαν για το σκοπό αυτό. 

Κατόπιν των ανωτέρω και του σχετικού εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας, προτείνεται η αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2014 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1211.0006 µε την ονοµασία «Έκτακτη χρηµατοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών 
για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης» εγγράφεται πίστωση ποσού (17.171,00) ΕΥΡΩ, η οποία µέσω 
αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού και συγκεκριµένα 
στους παρακάτω κωδικούς αριθµούς: 

1) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6012.0004 µε την ονοµασία «Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων» µε 
πίστωση (13.603,00) ΕΥΡΩ. 
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2) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6022.0002 µε την ονοµασία «Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων» µε 
πίστωση (3.122,00) ΕΥΡΩ. 

3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6042.0003 µε την ονοµασία «Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων» µε 
πίστωση (446,00) ΕΥΡΩ. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επήλθε καµία µεταβολή, παρέµεινε (309.296,39) ΕΥΡΩ.  

Η. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος ή όλη η πίστωση για την ενίσχυση του 
αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7323.0017 µε την ονοµασία «Κατασκευή οδού Ξενοφώντος» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (11.493,75) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ), διότι το εν λόγω έργο 
αποπληρώθηκε, σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία στο σχετικό φάκελο του έργου. 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7131.0009 µε την ονοµασία «Προµήθεια Χλωριωτών» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (4.250,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα 5.750,00 ΕΥΡΩ). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.6117.0007 µε την ονοµασία «Αµοιβή µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, 
αποµαγν/σης, βιβλιοδεσίας και αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. – συν/νη» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (4.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ), διότι η εν λόγω 
υπηρεσία ολοκληρώθηκε στο ο.ε. 2013. 
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6041.0003 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (72.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 
5) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6012 µε την «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» µεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) 
ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 8.784,56 ΕΥΡΩ). 
6) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6042.0001 µε την ονοµασία «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (40.798,45) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 
6.873,23 ΕΥΡΩ). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (309.296,39) ΕΥΡΩ ανήλθε σε (466.838,59) ΕΥΡΩ. 
 
Θ. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη δηµιουργία νέων ή για 
την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6422.0001 µε την ονοµασία «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
υπαλλήλων για µετακίνηση µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα» µεταφέρεται πίστωση ποσού (6.500,00) 
ΕΥΡΩ. 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 30.7323.0010 µε την ονοµασία «ΕΠΤΑ – Επέκταση και βελτίωση εσωτερικής 
οδοποιίας (Β΄φάση) ΑΣ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (6.160,87) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 26.160,87 
ΕΥΡΩ). 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 25.7312.0015 µε την ονοµασία «Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων οικισµού 
Ροδόπολης» µεταφέρεται πίστωση ποσού (7.385,14) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 12.385,14 ΕΥΡΩ). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια προκαταβολή» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(2.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 22.000,00 ΕΥΡΩ), διότι δεν επαρκεί η  υπάρχουσα πίστωση για την 
έκδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2014, στους Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου της 
νέας  δηµοτικής περιόδου, 1-9-2014 έως και 31-8-2019. 
5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 00.6117.00013 µε την ονοµασία «Αµοιβή µαγνητοφώνησης, 
µαγνητοσκόπησης, αποµαγν/σης, βιβλιοδεσίας και αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ., Ο.Ε. & 
Ε.Π.Ζ. 2014 – 2015» µεταφέρεται πίστωση ποσού (5.000,00) ΕΥΡΩ. 
6) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.6615.0002 µε την ονοµασία «Έκδοση, εµφακέλωση ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης 2014 – 2015» µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.750,00) ΕΥΡΩ. 
7) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6264.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων έργου 
για αντιµετώπιση συνεπειών φυσικών καταστροφών» µεταφέρεται πίστωση ποσού (25.000,00) ΕΥΡΩ. 
8) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6111 µε την ονοµασία «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (15.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 35.000,00 ΕΥΡΩ).  
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9) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες αντιµετώπισης χιονοπτώσεων κ.α. 
έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα» µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε 20.000,00 ΕΥΡΩ). 
10) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 30.500,00 ΕΥΡΩ). 
11) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 30.500,00 ΕΥΡΩ). 
12) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.000,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 201.000,00 
ΕΥΡΩ). 
13) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 30.500,00 ΕΥΡΩ). 
14) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 110.500,00 
ΕΥΡΩ). 
15) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 50.500,00 ΕΥΡΩ). 
16) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6643.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό» µεταφέρεται πίστωση ποσού (500,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 45.500,00 ΕΥΡΩ). 
17) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6117.0007 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για την 
σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (4.500,00) ΕΥΡΩ. 
18) Στον νέο ΚΑ 15.6413.0002 των εξόδων µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(20.000,00) ΕΥΡΩ.  
19) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6041.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές εκτάκτων ορισµένου χρόνου» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (104.090,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 1.926.446,68 ΕΥΡΩ). 
20) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6054.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων 
ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού (32.708,45) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 609.969,67 
ΕΥΡΩ). 
21) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.200,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 31.381,34 ΕΥΡΩ). 
22) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6051.0002 µε την  ονοµασία «Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ – ΤΑ∆ΚΥ» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού (2.200,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 15.241,27 ΕΥΡΩ). 
22) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ∆Υ – ΤΠ∆Υ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (300,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε 2.219,00 ΕΥΡΩ). 
23) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6041.0005 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές µε προσωρινούς πίνακες» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (1.100,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανέρχεται σε  13.625,13 ΕΥΡΩ).  
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (466.838,59) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε πίστωση ποσού 
(213.944,13) ΕΥΡΩ. 
 
Ι. Μετά την παραπάνω 6η 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 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (39.296,39) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2014, ανήλθε σε  (213.944,13) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης ως ειδικός αγορητής της παράταξης « 
Ενωτική πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως εξής: «Η ψήφιση του προϋπολογισµού και 
κατ’ επέκταση των αναµορφώσεων αυτού είναι πολιτική θέση και εκφράζει τη φιλοσοφία των παρατάξεων. 
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Θα την καταψηφίσουµε όπως και στην οικονοµική επιτροπή άσχετα αν συµφωνούµε σε κάποια µέρη, 
διαφωνούµε όµως σε κάποιους κωδικούς». 
Έπειτα το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Νέα 
πνοή για το ∆ιόνυσο» και είπε τα εξής: « Θα καταψηφίσουµε την αναµόρφωση, όπως και στην Οικονοµική 
Επιτροπή γιατί διαφωνούµε µε τη δηµιουργία νέων κωδικών και συγκεκριµένα µε τους κωδικούς 17 και 
18. ο κωδικός 18 αφορά το λεωφορείο του δήµου και ο κωδικός 17 την παροχή υπηρεσιών συµβούλου, 
πολύ αόριστα στο τι υπηρεσίες θα παρέχει , γεγονός που γεννά πολλά εύλογα ερωτήµατα».  
 
Στο τέλος το λόγο έλαβε η ∆. Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση 
∆ιονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: « ∆ιαφωνώ µε τους προϋπολογισµούς και τις 
αναµορφώσεις αυτών και κατά πόσο κοινωνικοί είναι. Όταν έρθει το θέµα της ψήφισης του 
προϋπολογισµού θα τοποθετηθώ εκτενώς». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 
� Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 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 του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
� Την υπ’αριθ. 233/2013  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2014 και η αριθ. πρωτ. 69101/56237/17-1-2014 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία επικυρώθηκε. 

� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α περί  «Παροχής οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της 
αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων 
και κοινοτήτων». 

� Την υπ’ αριθ. 114/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Τροποποίησης Τεχνικού 
προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου». 

� Την υπ’ αριθ. 154/2014 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί «Τροποποίησης Τεχνικού 
προγράµµατος έτους 2014 ∆ήµου ∆ιονύσου». 

� Την υπ’ αριθ.  333/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. 
� Τα αριθ. πρωτ. 11951/8-4-2014 και 17612/29-5-2014  έγγραφα της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 19122/12-5-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: ΒΙΦ∆Ν-2ΛΧ). 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 28159/5-9-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 23176/17-7-2014 (Α∆Α: 6Ν82Ν-9ΤΑ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 
� Την υπ’ αριθ. 67.3/2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του 

Πράσινου Ταµείου. 
� Την υπ’ αριθ. πρωτ. 25332/24-6-2014  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 
� Την υπ’αριθ. πρωτ. 3227/12-8-2014 (7ΘΞΛΝ-31Α) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών – 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε.. 
� Τα αριθ. πρωτ. 30937/26-9-2014, 31257/29-9-2014 και 31825/3-10-2014 έγγραφα της ∆ιεύθυνσης 

Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 30289/21-9-2014 έγγραφο του ∆ηµάρχου. 
� Το από 17-9-2014 υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆ιεύθυνσης Εσόδων και Περιουσίας. 
� Το υπ’ αριθ. πρωτ. 29792/17-9-2014 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών.    
� 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 20  Υπέρ 11 Κατά και 1 Λευκή 

 
Μειοψηφούντων  των  ∆.Σ. κ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κριεµάδη Στέφανου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη 
∆ηµητρίου, Ιωαννίδη Χαράλαµπου, Κανατσούλη Ιωάννη, Τσουδερού Ιωάννη, Αυγέρη –Βουκλαρή 
Αικατερίνης, Λουκάτου Ανθής, Φωτάκη Ιωάννη και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν στην 
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
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Ο ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή του και 
αναλυτικά καταγράφηκε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά 
 
Εγκρίνει την ΣΤ΄ αναµόρφωση προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους ως εξής: 
 
Α. Στον νέο ΚΑ των εσόδων 0619.0004 µε την ονοµασία «Έσοδα από τους ΚΑΠ για την καταβολή 
µισθωµάτων σχολικών µονάδων» εγγράφεται πίστωση ποσού €270.000,00, η οποία µεταφέρεται στο 
αποθεµατικό κεφάλαιο.      
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο, στο οποίο µεταφέρθηκε η παραπάνω πίστωση, µεταφέρεται στο σκέλος 
των εξόδων στον ΚΑ 15.6232 µε την ονοµασία «Μισθώµατα κτιρίων – Τεχνικών έργων ακινήτων» 
πίστωση ποσού €60.000,00, που αντιστοιχεί στη δαπάνη των µισθωµάτων της χρονικής περιόδου 
Ιανουαρίου – Απριλίου 2014,  από τον οποίο µεταφέρουµε στο  αποθεµατικό  κεφάλαιο ισόποση πίστωση 
ιδίων εσόδων.   Στον ΚΑ των εξόδων 15.6232 δεν επήλθε καµία  µεταβολή,  παρέµεινε ως είχε, δηλαδή 
€180.000,00. 
Το υπόλοιπο της επιχορήγησης ποσό των €210.000,00 παραµένει στο αποθεµατικό κεφάλαιο, αφού 
αφορά τη δαπάνη των µισθωµάτων για τη χρονική περίοδο Νοεµβρίου 2012 έως ∆εκεµβρίου 2013, για 
την οποία ο ∆ήµος έχει ήδη καταβάλει τη σχετική δαπάνη.  
 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από €39.296,39, ανέρχεται σε €309.296,39.  

 
Β. Με την αριθ. πρωτ. 23176/17-7-2014 απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: 6Ν82Ν-9ΤΑ) 
εγκρίθηκε η επιχορήγηση του ∆ήµου µε το ποσό των €3.521,00 για βοηθήµατα ένδειας και αντιµετώπισης 
άµεσων βιοτικών αναγκών πολιτών, λόγω των φυσικών καταστροφών (πληµµύρα 22-2-2013), στο 
πλαίσιο υλοποίησης προγραµµάτων κοινωνικής προστασίας του Ν.∆. 57/73. 

Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτή η αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης και η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1214.0007 µε την ονοµασία «Έσοδα για την υλοποίηση προγραµµάτων 
κοινωνικής προστασίας για κάλυψη βιοτικών αναγκών, λόγω φυσικών καταστροφών Ν∆ 57/73» 
εγγράφεται πίστωση ποσού €3.521,00,   η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος 
των εξόδων στον νέο ΚΑ 00.6739.0001 µε την ονοµασία «Λοιπές προαιρετικές πληρωµές για 
µεταβιβάσεις εισοδηµάτων σε τρίτους» και πίστωση €3.521,00.      
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επέρχεται καµία µεταβολή και παραµένει €309.296,39.  
 
Γ. Με την αρ. 67.3/2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΦΙ46Ψ844-ΦΤ7) απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου 
Ταµείου µε θέµα «Ένταξη µελετών στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Ολοκλήρωση Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού 2014» αποφασίστηκε η ένταξη στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα Ολοκλήρωσης Πολεοδοµικού 
Σχεδιασµού 2014, της µελέτης «Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων 
Α΄ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου Κοινότητας Κρυονερίου», µε πίστωση ποσού 
€150.000,00.   
 
Με την αριθ. 154/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η τροποποίηση του τεχνικού 
προγράµµατος έτους 2014, προκειµένου η εν  λόγω µελέτη να συµπεριληφθεί σ’ αυτό µε συνολική 
πίστωση για το τρέχον οικονοµικό έτος €699.962,00. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω γίνεται δεκτή η αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης και η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 ως εξής: 
 
Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1322.0003 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από το Πράσινο Ταµείο 
«Κτηµατογράφηση – Πολεοδόµηση – Πράξη Εφαρµογής των επεκτάσεων Α΄ κατοικίας του εγκεκριµένου 
σχεδίου πόλης Κοινότητας Κρυονερίου» εγγράφεται πίστωση ποσού €150.000,00, η οποία µέσω 
αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 30.7421.0002 µε την ονοµασία 
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«Πολεοδοµική µελέτη επέκτασης σχεδίου πόλης ∆.Κ. Κρυονερίου», ο οποίος από €549.962,00 ανέρχεται 
σε €699.962,00. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επέρχεται καµία µεταβολή και παραµένει €309.296,39.  

∆. Με την αριθ. πρωτ. 10854/17-4-2014 (Α.∆.Α.: ΒΙΗΧΝ-ΒΣΛ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  
αποφασίστηκε η κατανοµή στο ∆ήµο ποσού €131.700,00, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας. 
Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α περί  «Παροχής 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της 
αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων» και όσων αναφέρονται σ΄ αυτήν, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2014, εγγράφηκαν οι 
παρακάτω πιστώσεις στα δύο σκέλη (έσοδα – έξοδα) του προϋπολογισµού :  
 
1. ΕΣΟ∆Α:  
Πίστωση ποσού €132.700,00, ίση µε αυτή που επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος το ο.ε. 2013, στον ΚΑ εσόδων 
1214.0005 µε την ονοµασία «Έσοδα για πολιτική προστασία – κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας» και  
 
2.ΕΞΟ∆Α: 
2.1 Πίστωση ποσού €46.600,00 στον ΚΑ των εξόδων 70.6275.0001 µε την ονοµασία «Καθαρισµός 
δασών, οικοπέδων και κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία». 
2.2 Πίστωση ποσού €55.000,00 στον ΚΑ των εξόδων 70.7135.0008 µε την ονοµασία «Προµήθεια 
συστήµατος παρακολούθησης δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία». 
2.3 Πίστωση ποσού €31.100,00 στον ΚΑ των εξόδων 70.6244.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια µέσω 
Leasing  2 φορτηγών µε αρπάγη για δράσεις πυρασφάλειας». 
Προκειµένου να τακτοποιηθεί η αρνητική διαφορά της εν λόγω επιχορήγησης στον προϋπολογισµό του 
∆ήµου ο.ε. 2014, προβαίνουµε στην αναµόρφωση του προϋπολογισµό ο.ε. 2014 ως εξής: 
Ο ΚΑ των εσόδων 1214.0005 µε την ονοµασία «Έσοδα για πολιτική προστασία – κάλυψη δράσεων 
πυροπροστασίας» µειώνεται κατά €1.000,00, στον οποίο εναποµένει πίστωση ποσού €131.700,00, ίση µε 
αυτή που επιχορηγήθηκε ο ∆ήµος το ο.ε. 2014, σύµφωνα µε την παραπάνω αναφερόµενη απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών. 
Ο ΚΑ των εξόδων 70.6275.0001 µε την ονοµασία «Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και κοινοχρήστων 
χώρων για πυροπροστασία» µειώνεται κατά €1.000,00 και στον εν λόγω ΚΑ εναποµένει πίστωση ποσού 
€45.600,00. 
 
Κατόπιν του υπ’ αριθ. πρωτ. 28159/5-9-2014 εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος και των νέων 
αναγκών που προέκυψαν, εγκρίνεται η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2014 ως εξής: 
Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων µεταφέρεται µέρος της πίστωσης για την ενίσχυση του αποθεµατικού 
κεφαλαίου: 
1. Από τον ΚΑ των εξόδων 70.6275.0001 µε την ονοµασία «Καθαρισµός δασών, οικοπέδων και 
κοινοχρήστων χώρων για πυροπροστασία» µεταφέρεται πίστωση ποσού €20.000,00 (εναποµείνασα 
πίστωση €25.600,00). 
2. Από τον ΚΑ των εξόδων 70.7135.0008 µε την ονοµασία «Προµήθεια συστήµατος παρακολούθησης 
δασικών εκτάσεων για πυροπροστασία» µεταφέρεται πίστωση ποσού €40.000,00 (εναποµείνασα 
πίστωση €15.000,00).  
Από το αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρεται πίστωση ποσού €60.000,00 για τη δηµιουργία του νέου ΚΑ 
των εξόδων 70.6414.0001 µε την ονοµασία «Μεταφορά και διάθεση κλαδιών» και πίστωση €60.000,000. 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επέρχεται καµία µεταβολή και παραµένει €309.296,39.  
 
Ε. Με την αριθ. πρωτ. 25332/24-6-2014  απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών  εγκρίθηκε  η κατανοµή 
στο ∆ήµο ποσού €62.900,00, για την επισκευή και συντήρηση των σχολικών κτιρίων έτους 2014 (ΣΑΤΑ). 
Σύµφωνα µε την αριθ. πρωτ. 30842/31-7-2013 (Β΄ 1896, Α∆Α: ΒΛΩ7Ν-Ζ34) Κ.Υ.Α περί  «Παροχής 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2014 – τροποποίηση της 
αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης «Καθορισµός του τύπου προϋπολογισµού των δήµων και 
κοινοτήτων» και όσων αναφέρονται σ΄ αυτήν, στον προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2014, εγγράφηκαν για 
το σκοπό αυτό στα δύο σκέλη του προϋπολογισµού (έσοδα – έξοδα) πιστώσεις ποσού €54.400,00.  
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Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου η θετική διαφορά που προέκυψε από την κατανοµή της 
επιχορήγησης να ενσωµατωθεί στον προϋπολογισµό ο.ε. 2014, εγκρίνεται η αποδοχή της επιπλέον 
επιχορήγησης και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού  ως εξής: 

Στον ΚΑ των εσόδων 1312 µε την ονοµασία «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων» εγγράφεται 
επιπλέον πίστωση €8.500,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €62.900,00), η οποία µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου 
µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον ΚΑ 00.6711 µε την ονοµασία «Απόδοση σε σχολικές 
επιτροπές» (ο ΚΑ ανέρχεται σε  €204.819,34).      
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επέρχεται καµία µεταβολή και παραµένει €309.296,39.  
 
ΣΤ. Με την αριθ. πρωτ. 3227/12-8-2014 (7ΘΞΛΝ-31Α) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών – 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ Α.Ε. εγκρίθηκε η ένταξη της 
Πράξης «∆ιαχείριση αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου ∆ιονύσου» στον Άξονα 
Προτεραιότητας «02 – Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση Ποιότητας Ζωής» του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος «Αττική», µε κωδικό ΜΙS 483940 και µε πίστωση για το 2014 €61.500,00. 
Κατόπιν των ανωτέρω εγκρίνεται η αποδοχή της επιχορήγησης και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2014, ως εξής: 
Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1328.0013 µε την ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) «∆ιαχείριση 
αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆. ∆ιονύσου» εγγράφεται πίστωση ποσού €61.500,00, η οποία 
µέσω αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων στον νέο ΚΑ 10.7341.0001 µε την 
ονοµασία «Επιχορήγηση από ΕΣΠΑ (ΕΕΤΑΑ) για δηµιουργία διαδικτυακής πύλης για τη διαχείριση 
αιτηµάτων καθηµερινότητας του πολίτη ∆ήµου ∆ιονύσου» και πίστωση €61.500,00. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επέρχεται καµία µεταβολή και παραµένει €309.296,39.  

Ζ. Με τα αριθ. πρωτ. 21059/23-5-2014 και 31467/4-8-2014 έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών 
γνωστοποιήθηκε η µεταφορά στο ∆ήµο πίστωσης συνολικού ποσού €17.171,00, για την αντιµετώπιση 
των έκτακτων αναγκών κατά την προπαρασκευή και διεξαγωγή των ∆ηµοτικών και Περιφερειακών 
Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των Μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου του Μαΐου 2014 
και συγκεκριµένα για την εκλογική αποζηµίωση των υπαλλήλων του ∆ήµου που απασχολήθηκαν για το 
σκοπό αυτό. 

Κατόπιν των ανωτέρω και του σχετικού εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής 
Μέριµνας, εγκρίνεται η αποδοχή της ανωτέρω επιχορήγησης και η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2014 ως εξής: 

Στον νέο ΚΑ των εσόδων 1211.0006 µε την ονοµασία «Έκτακτη χρηµατοδότηση Υπουργείου Εσωτερικών 
για την καταβολή εκλογικής αποζηµίωσης» εγγράφεται πίστωση ποσού €17.171,00, η οποία µέσω 
αποθεµατικού κεφαλαίου µεταφέρεται στο σκέλος των εξόδων του προϋπολογισµού και συγκεκριµένα 
στους παρακάτω κωδικούς αριθµούς: 

1) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6012.0004 µε την ονοµασία «Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων» µε 
πίστωση €13.603,00. 

2) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6022.0002 µε την ονοµασία «Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων» µε 
πίστωση €3.122,00. 

3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 10.6042.0003 µε την ονοµασία «Εκλογική αποζηµίωση υπαλλήλων» µε 
πίστωση €446,00. 

Στο αποθεµατικό κεφάλαιο δεν επέρχεται καµία µεταβολή και παραµένει €309.296,39.  

Η. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος ή όλη η πίστωση για την ενίσχυση του 
αποθεµατικού κεφαλαίου: 
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1) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7323.0017 µε την ονοµασία «Κατασκευή οδού Ξενοφώντος» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού €11.493,75 (εναποµείνασα πίστωση €0,00), διότι το εν λόγω έργο αποπληρώθηκε, 
σύµφωνα µε τα τηρούµενα στοιχεία στο σχετικό φάκελο του έργου. 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 25.7131.0009 µε την ονοµασία «Προµήθεια Χλωριωτών» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού €4.250,00 (εναποµείνασα €5.750,00). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 00.6117.0007 µε την ονοµασία «Αµοιβή µαγνητοφώνησης, µαγνητοσκόπησης, 
αποµαγν/σης, βιβλιοδεσίας και αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ., Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. – συν/νη» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού €4.000,00 (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ), διότι η εν λόγω υπηρεσία 
ολοκληρώθηκε στο ο.ε. 2013. 
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6041.0003 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές προσωπικού µε σύµβαση 
µίσθωσης έργου» µεταφέρεται πίστωση ποσού €72.000,00 (εναποµείνασα πίστωση €0,00). 
5) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6012 µε την «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιµες 
ηµέρες και νυκτερινές ώρες και λοιπές πρόσθετες αµοιβές» µεταφέρεται πίστωση ποσού €25.000,00 
(εναποµείνασα πίστωση €8.784,56). 
6) Από τον ΚΑ των εξόδων 20.6042.0001 µε την ονοµασία «Αποζηµίωση υπερωριακής εργασίας 
εκτάκτων ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού €40.798,45 (εναποµείνασα πίστωση 
€6.873,23). 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από €309.296,39 ανέρχεται σε €466.838,59. 
 
Θ. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη δηµιουργία νέων ή για 
την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6422.0001 µε την ονοµασία «Οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
υπαλλήλων για µετακίνηση µε ιδιόκτητα µεταφορικά µέσα» µεταφέρεται πίστωση ποσού €6.500,00. 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 30.7323.0010 µε την ονοµασία «ΕΠΤΑ – Επέκταση και βελτίωση εσωτερικής 
οδοποιίας (Β΄φάση) ΑΣ» µεταφέρεται πίστωση ποσού €6.160,87 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €26.160,87). 
3) Στον ΚΑ των εξόδων 25.7312.0015 µε την ονοµασία «Αντικατάσταση αµιαντοσωλήνων οικισµού 
Ροδόπολης» µεταφέρεται πίστωση ποσού €7.385,14 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €12.385,14). 
4) Στον ΚΑ των εξόδων 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια προκαταβολή» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
€2.000,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €22.000,00), διότι δεν επαρκεί η  υπάρχουσα πίστωση για την έκδοση 
πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2014, στους Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου της νέας  
δηµοτικής περιόδου, 1-9-2014 έως και 31-8-2019. 
5) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 00.6117.00013 µε την ονοµασία «Αµοιβή µαγνητοφώνησης, 
µαγνητοσκόπησης, αποµαγν/σης, βιβλιοδεσίας και αναπαρ/γής πρακτικών συνεδριάσεων ∆.Σ., Ο.Ε. & 
Ε.Π.Ζ. 2014 – 2015» µεταφέρεται πίστωση ποσού €5.000,00. 
6) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 25.6615.0002 µε την ονοµασία «Έκδοση, εµφακέλωση ειδοποιητηρίων 
λογαριασµών ύδρευσης 2014 – 2015» µεταφέρεται πίστωση ποσού €3.750,00. 
7) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 70.6264.0001 µε την ονοµασία «Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων έργου 
για αντιµετώπιση συνεπειών φυσικών καταστροφών» µεταφέρεται πίστωση ποσού €25.000,00. 
8) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6111 µε την ονοµασία «Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού €15.000,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €35.000,00).  
9) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6275.0002 µε την ονοµασία «∆απάνες αντιµετώπισης χιονοπτώσεων κ.α. 
έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά φαινόµενα» µεταφέρεται πίστωση ποσού €10.000,00 (ο ΚΑ 
ανέρχεται σε €20.000,00). 
10) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού €500,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €30.500,00). 
11) Στον ΚΑ των εξόδων 15.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού €500,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €30.500,00). 
12) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού €1.000,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €201.000,00). 
13) Στον ΚΑ των εξόδων 25.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού €500,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €30.500,00). 
14) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού €500,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €110.500,00). 
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15) Στον ΚΑ των εξόδων 70.6641.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων» µεταφέρεται πίστωση ποσού €500,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε 50.500,00). 
16) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6643.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια καυσίµων για θέρµανση και 
φωτισµό» µεταφέρεται πίστωση ποσού €500,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε 45.500,00). 
17) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 30.6117.0007 µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών Συµβούλου για την 
σύνταξη και υποβολή προτάσεων για χρηµατοδότηση από Εθνικούς και Ευρωπαϊκούς πόρους» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού €4.500,00. 
18) Στον νέο ΚΑ 15.6413.0002 των εξόδων µε την ονοµασία «Παροχή υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές – πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
€20.000,00.  
19) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6041.0001 µε την ονοµασία «Αποδοχές εκτάκτων ορισµένου χρόνου» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού €104.090,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €1.926.446,68). 
20) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6054.0001 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΙΚΑ εκτάκτων 
ορισµένου χρόνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού €32.708,45 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €609.969,67). 
21) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ-ΤΑ∆ΚΥ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού €3.200,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €31.381,34). 
22) Στον ΚΑ των εξόδων 20.6051.0002 µε την  ονοµασία «Εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ – ΤΑ∆ΚΥ» µεταφέρεται 
πίστωση ποσού €2.200,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €15.241,27). 
22) Στον ΚΑ των εξόδων 35.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτικές εισφορές υπέρ ΤΕΑ∆Υ – ΤΠ∆Υ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού €300,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €2.219,00). 
23) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6041.0005 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές µε προσωρινούς πίνακες» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού €1.100,00 (ο ΚΑ ανέρχεται σε €13.625,13).  
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού €466.838,59, αποµένει πίστωση ποσού €213.944,13. 
 
Ι. Μετά την παρούσα 6η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2014 τα τακτικά έσοδα 
παραµένουν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                 €13.993.192,21  
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        €3.247.107,11  
Σύνολο Τακτικών:                €17.240.299,32  
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από €39.296,39, που ήταν µε την 5η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 
2014, ανέρχεται σε €213.944,13, µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ                        ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
                                                                       ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
            ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
            ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
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ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ . 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
 

 
      Ακριβές Αντίγραφο 

 Άγιος Στέφανος 14/10/2014 
     Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
  
 
 

    Γιαννουλάτος Σπυρίδων 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & ∆ιαφάνειας και  µε την ευθύνη 
ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του ∆ήµου.  
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