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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..24η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..13/12/2016.. 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
                               ..Αριθ. Απόφασης: .. 231/2016.. 
                      
ΘΕΜΑ 2o: «5η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου οικ. έτους 2016». 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 24ης/13-12-2016. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..13η ∆εκεµβρίου 2016.. ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:30.. 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. .. 34440/9-12-2016.. πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο 
χωριστά και στον κ. ∆ήµαρχο σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 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.∆.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδοµένου ότι από τα ..41.. µέλη του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν .. 36.. ήτοι: 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1.   ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2.   ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3.   ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
4.   ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
6.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
7.   ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
8.  ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
9.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
10.  ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
11.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
12.  ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
13.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
14.  ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
15.  ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
16.  ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17.  ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ           
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

18.  ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η   

ΑΓΓΕΛΑ. 
2. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
3. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
4. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
5. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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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 
∆ιονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. 
Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαµπος 
και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εµµανουήλ. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογηµένη απουσία), Ζώτου Βασιλική 

(Βάνα) (δικαιολογηµένη απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια 
της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαµπος, προσήλθε προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου 
θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6ου θέµατος της 
Η.∆. 

 
Αποχωρήσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος, Ράικος ∆ηµήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεµάδης 
Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης 
αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, 
Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης χαράλαµπος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη 
συζήτηση του 6ου θέµατος της Η.∆. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 
5ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3ου θέµατος της Η.∆. 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αυγέρη-
Βουκλαρή Αικατερίνη και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος 
της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9ου θέµατος της Η.∆. 

19.  ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20.  ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
21.  ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
22.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
23.  ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25.  ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
26.  ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
27.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
28.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
29.  ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
30.  ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
31. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
32. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
33.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
34.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
35.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
36.  ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
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� Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ιονύσιος Ζαµάνης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 8ο θέµα αποσύρθηκε από την ηµερήσια διάταξη. 
� Το 9Ο θέµα συζητήθηκε µετά το 4ο, λόγω της ύπαρξης εργαζοµένων. 
� Το 16ο θέµα συζητήθηκε µετά το 5ο. 
� Η Συνεδρίαση διεκόπη, µετά τη συζήτηση και λήψη απόφασης  επί του 16ου θέµατος λόγω 
ωραρίου σε εφαρµογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισµού λειτουργίας του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου (Α.∆.Σ.134/27-06-2011) για την Τετάρτη 14/12/2016 στις 15:00 µ.µ. 

 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:  ..231/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 2o: «5η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου οικ. έτους 2016». 
 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της Η.∆. έδωσε το λόγο στην Αντιδήµαρχο 
Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος. 

Η Αντιδήµαρχος κ. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία  είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η αριθ. 241/2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2016 και η αριθ. πρωτ. 17192/6551/2-3-2016 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α: Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α  «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – τροποποίηση 
της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».  

3)  Την αριθ. 228/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.) µε την οποία εγκρίθηκε 
το τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2016 και τις αριθ. 11/2016 και  173/2016 (Α.∆.Σ.) µε την 
οποία τροποποιήθηκε. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Tα αριθ. πρωτ.  25746/21-9-2016, 26135/7-10-2016, 32783/24-11-2016  έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

2) Το αριθ. πρωτ. 27422/4-10-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
3) Τρία (3) Αντίγραφα κινήσεων των λογαριασµών (EXTRAIT) της Τράπεζας της 

Ελλάδος για έργα και µελέτες,  χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ.  
 

4) To αριθ. πρωτ. 30239/27-10-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού 
και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

5) Το αριθ. πρωτ. 32844/24-11-2016 έγγραφο της κ. Αντιδηµάρχου ∆Κ Ροδόπολης. 
 
Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. ∆ιαρκούντος του οικονοµικού έτους απαγορεύεται µεταφορά πιστώσεως από κεφαλαίου 
εις κεφάλαιον και από άρθρου εις άρθρον.  
2. Εξαιρετικώς πλην των εν τω προϋπολογισµώ εγγεγραµµένων πιστώσεων δι' εκτέλεσιν 
έργων, περί ών το άρθρον 161 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος, επιτρέπεται η µεταφορά 
πιστώσεως ως εκπληρωθέντος του σκοπού ή καταστάντος ανεφίκτου προς επαύξησιν άλλης 
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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). 
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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.  
Mε 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).  
Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2016  προέκυψαν τα 
εξής:  
α) Νέες ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή 
άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις,  
β)  Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 3 «Ειδικές οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισµού 
έτους 2016 - Α. Τµήµα του Π/Υ εσόδων και εξόδων που αφορά επιχορηγήσεις» της αριθ. 
πρωτ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α: Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κοινής Υπουργικής Απόφασης περί  
«Παροχής οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 
2016 – τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης», οι διαφορές που θα 
προκύψουν για κάθε δήµο από τις κατανοµές του έτους 2016 για τις περιπτώσεις Α1 έως Α12 
από οποιαδήποτε αιτία, θα πρέπει να εγγραφούν στον Π/Υ του µε αναµόρφωση, η οποία 
πρέπει να πραγµατοποιηθεί αµέσως µετά τη γνωστοποίηση σε αυτόν των νέων δεδοµένων.  
Στις περιπτώσεις αυτές εµπίπτουν οι επιχορηγήσεις για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών των σχολείων (τέσσερις κατανοµές το ο.ε. 2016 επί 51.720,00 €/κατανοµή, σύνολο 
206.880,00 €) και τα µισθώµατα των σχολικών µονάδων του ∆ήµου (τρείς κατανοµές το ο.ε. 
2016 επί 50.600,00 €/τετράµηνο/κατανοµή, σύνολο 151.800,00 €).  Όσον αφορά το επιπλέον 
ποσό των 7.800,00 € της επιχορήγησης για τα µισθώµατα των σχολικών κτιρίων, επειδή αυτό 
είχε προβλεφθεί να καλυφθεί από ίδια έσοδα,  θα µεταφερθεί στο αποθεµατικό κεφάλαιο. 
γ) Ανακλήθηκαν αυτόµατα από την Τράπεζα της Ελλάδος τα παρακάτω ποσά των 
χρηµατοδοτήσεων για τα εξής έργα και µελέτες: 1) το ποσό των  (208.017,95) € για το έργο 
«Κατασκευή δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων ∆ήµου Άνοιξης», 2) το ποσό των (370,74) 
ΕΥΡΩ για το έργο «Κατασκευή βρεφονηπιακού σταθµού στη ∆Κ Κρυονερίου ΟΤ 102» και 3) 
το ποσό των (23.001,00) ΕΥΡΩ της πράξης «Τεχνική Βοήθεια ∆ήµου ∆ιονύσου» µε κωδικό 
ΜΙS 375581 στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Αττική».  Στην παρούσα επισυνάπτονται 
αντίγραφα της κίνησης (extait) των σχετικών λογαριασµών της Τράπεζας της Ελλάδος.   Οι 
ανωτέρω ανακλήσεις θα πρέπει να απεικονιστούν µε λογιστική τακτοποίηση στα βιβλία και 
στοιχεία του ∆ήµου. 
 
Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη: 

• Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
• Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
• Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
• Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόµου 4172/2013. 
• Τις διατάξεις της περίπτωσης  δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 143),  

όπως προστέθηκε µε  το άρθρο 77 του ν. 4316/2014. 
• Την αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α: Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α  «Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – τροποποίηση 
της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».  

ΑΔΑ: 6ΠΧΦΩ93-ΨΕ1



 6/11 

• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 
αριθ. 241/2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 
17192/6551/2-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής. 

• Τις διατάξεις της παραγράφου 7 του άρθρου 158 του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων 
και Κοινοτήτων). 

• Τα  σχετικά συνηµµένα στην παρούσα έγγραφα – εισηγήσεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε την  αριθ. 370/29-11-2016 απόφασή της την 5η 
Αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2016, η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης και την υποβάλλει για έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις.   
 
Με την παρούσα, 5η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 τα τακτικά 
έσοδα διαµορφώθηκαν  ως εξής: 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.849.985,29 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.405.200,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                  15.255.185,29 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (89.509,54) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 4η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2016, ανήλθε  σε (119.268,59) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση. 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης, ως επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική 
Πρωτοβουλία ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: « Σήµερα πέρναγε από το Περιφερειακό 
Συµβούλιο το θέµα της χρηµατοδότησης της Μ. Αλεξάνδρου, το οποίο µε πράξη εγκρίθηκε το 
2013. Για να αποπληρωθεί έπρεπε να περάσει ως γέφυρα και σήµερα µπήκε στο Περιφερειακό 
το ποσό των 800.00,00€ για το ήδη υλοποιηµένο έργο της Άνοιξης. Συµφωνώ µε τον κ. 
Φωτάκη όσο αφορά τις 2 µελέτες της Μ.Ο.∆. Εφόσον δεν έγινε κάποια ενέργεια χάθηκαν τα 
χρήµατα». 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης.) 
� Τις διατάξεις των άρθρων 93, 95 και 158 παρ.7  του Ν. 3463/2006 (Κ.∆.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-

2006, τεύχος Α΄).  
� Την αριθ. 241/2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2016 και η αριθ. πρωτ. 17192/6551/2-3-2016 απόφαση 
του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία 
επικυρώθηκε. 

� Την αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α: Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α  «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – 
τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».  

� Την αριθ. 228/2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου (Α.∆.Σ.) µε την οποία εγκρίθηκε το 
τεχνικό πρόγραµµα του ∆ήµου ο.ε. 2016 και τις αριθ. 11/2016 και  173/2016 (Α.∆.Σ.) µε 
την οποία τροποποιήθηκε. 

� Tα αριθ. πρωτ.  25746/21-9-2016, 26135/7-10-2016, 32783/24-11-2016  έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

� Το αριθ. πρωτ. 27422/4-10-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� Τα τρία (3) Αντίγραφα κινήσεων των λογαριασµών (EXTRAIT) της Τράπεζας της Ελλάδος 

για έργα και µελέτες,  χρηµατοδοτούµενα από το ΕΣΠΑ.  
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� To αριθ. πρωτ. 30239/27-10-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και 
∆ιοικητικής Μέριµνας. 

� Το αριθ. πρωτ. 32844/24-11-2016 έγγραφο της κ. Αντιδηµάρχου ∆Κ Ροδόπολης. 
� Με το άρθρο 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
� Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
� Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
� Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόµου 4172/2013. 
� Τις διατάξεις της περίπτωσης  δ της παρ. 1 του άρθρου 177 του ν. 4270/2014 (Α' 143),  

όπως προστέθηκε µε  το άρθρο 77 του ν. 4316/2014. 
� Την αριθ. πρωτ. 26945/31-7-2015 (Α∆Α: Ω∆ΟΘ465ΦΘΕ-Τ7Ν) Κ.Υ.Α  «Παροχή οδηγιών 

για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, οικονοµικού έτους 2016 – 
τροποποίηση της αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».  

� Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2016, ο οποίος ψηφίστηκε µε την 
αριθ. 241/2015  Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 
17192/6551/2-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής. 

� Τα  σχετικά συνηµµένα στην παρούσα έγγραφα – εισηγήσεις των Υπηρεσιών του ∆ήµου. 
� Την αριθ. 370/2016 ΑΟΕ. 
� 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   18  Υπέρ    7    Κατά  και   4   Λευκές                                       

                                       
 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Κοντάκη Κυριάκου, Κριεµάδη Στεφάνου, 
Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Καρασαρλή Αναστασίου, Τσουδερού Ιωάννη και Σώκου Ζωής για τους 
λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι ∆.Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης 
Σπυρίδωνας δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και 
αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την 5η Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ∆ήµου οικ. έτους 2016,  η οποία αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης και τα τακτικά έσοδα διαµορφώθηκαν  ως εξής: 
 : 
 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.849.985,29 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.405.200,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                  15.255.185,29 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (89.509,54) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 4η Αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2016, ανέρχεται σε (119.268,59) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα Αναµόρφωση. 
 
Η απόφαση αυτή  να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
                  
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.           ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
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                                                                 ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
                                                                 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
        ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
                                                                 ΤΑΟΥΞΗ- ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
        ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
                                                                 ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
        ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 

ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 

       ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ. 
                                                                 ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
                                                                 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
                                                                 ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
                                                                 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
                                                                 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                 ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
       ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
                                                                 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
                                                                 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
       ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

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