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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ             ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..27η/2014..  

της ..22/12/2014.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..268/2014.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..22ης/12/2014.. της ..27ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την .22η ∆εκεµβρίου 2014.. ηµέρα ..∆ευτέρα.. 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. .. 
....40049/18-12-2014.. 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.∆.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα 
παρακάτω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 
 
ΘΕΜΑ 1ο: « Καθορισµός ενιαίου ανταποδοτικού τέλους φωτισµού και καθαριότητας µε ισχύ από 1-
1-2015 και εφ εξής».   ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ    
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 114/5-12-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα «∆ 
Aναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε 2014» ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 
ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 112/5-12-2014 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 13.375,00 ευρώ  αορίστου χρόνου για την καλή 
εκτέλεση στην υλοποίηση της δράσης Εναρµόνιση Οικογενειακής  και επαγγελµατικής ζωής της 
Ε.Ε.Τ.Α.Α (∆ιακήρυξη 1551/2-7-2014) και παροχή εξουσιοδότησης προς την Πρόεδρο του Ν.Π για 
υπογραφή κάθε συµβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόµενης εγγυητικής 
επιστολής ».ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ  
 
ΘΕΜΑ 4ο:«Eγκριση της αριθ. 93/14-11-2014 απόφασης του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ Οργανισµός Νεολαίας 
Άθλησης και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου Ο ΘΕΣΠΙΣ µε τίτλο Κατάρτιση και έγκριση 
προυπολογισµού του ΝΠ∆∆ ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ οε 2015». ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                                             
 
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης για τη µεταφορά θέσης της λαϊκής αγοράς στη ∆Κ Κρυονερίου». 
EIΣΗΓΗΤΗΣ ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ– ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗ(αρθρο 79 Ν. 
3463/2006) -ΑΠΟΛΥΤΗ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ∆.Σ - 
ΕΠΑΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΗ 
 
  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.  ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
3.  ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
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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 Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ροδόπολης Κόκκαλης 
Εµµανουήλ και ο Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου Χριστόπουλος ∆ηµήτριος. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆.Σ. κ.κ. Αφάρας Γεώργιος, Κοντάκης Κυριάκος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Κανατσούλης Ιωάννης και 
Μπιτάκος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 2ου  θέµατος της Η.∆. 
• Η ∆.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική   απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 2ου  και 3ου  θέµατος της Η.∆. 
• Η ∆.Σ. κ. Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 4ου  θέµατος της Η.∆. 
Προσελεύσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος προσήλθε κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων. 
• Ο ∆.Σ. κ.  Κριεµάδης Στέφανος προσήλθε κατά τη διάρκεια του1ου  θέµατος της Η.∆. 
Αποχωρήσεις: 
• Ο ∆.Σ. κ. ∆αρδαµάνης Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του  3ου θέµατος της Η.∆. 

• Η ∆.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του  
5ου θέµατος της Η.∆. 

4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
6. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
8. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ. 
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
10. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
11. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
12. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ 
13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
14. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
15. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
16. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
17. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
18. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ     
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 

19. ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
20. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΠΑΡΗ). 
21. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
22. ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
23. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
24. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
25. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
26. ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
27. ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
28. ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
29. .ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
30. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
31. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
32. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙ∆ΩΝ. 
34. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

 

4. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
5. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
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• Ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του  2ου θέµατος της Η.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κριεµάδης Στέφανος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του  4ου θέµατος της Η.∆. 

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

 
  ..Αριθ. Απόφασης:  ..268/2014.. 
 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της αριθ. 114/5-12-2014 απόφασης του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆. KOINΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ  µε θέµα «∆ 
Aναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε 2014. 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην 
Πρόεδρο του Ν.Π. Η ΕΣΤΙΑ κ. Ντούντα Χρυσούλα για να προβεί στην εισήγηση του θέµατος.  
 
Η Πρόεδρος  κ. Ντούντα Χρυσούλα είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρα 234,236 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ). 

 2. Το υπ’ αριθ. 1541/11-12-2014 έγγραφο του Ν.Π.Δ.Δ.» Η ΕΣΤΙΑ». 

Στην παρ.1 του άρθρου 236 του Ν.3463/2006 (Κ.∆.Κ)ορίζονται τα εξής: 

«1. Οι διατάξεις που ισχύουν για τους ∆ήµους και αφορούν τον οργανισµό της εσωτερικής 
υπηρεσίας, τον προϋπολογισµό, το οικονοµικό έτος, τον απολογισµό, την ταµειακή υπηρεσία, τη 
διαχείριση, τα δάνεια και την περιουσία, εφαρµόζονται και στα ιδρύµατα». 

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 236 του 
Ν.3463/06 ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου. 

Στην παρ.2 του άρθρου 240 του Ν.3463/2006 ορίζεται ότι οι διατάξεις του άρθρου 234 του 
Ν.3463/06 οι οποίες αναφέρονται στα ιδρύµατα, ισχύουν και για τα νοµικά πρόσωπα δηµοσίου 
δικαίου. 

Στην παρ.3 του άρθρου 234 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής: 

«3. Για τις αποφάσεις του διοικητικού συµβουλίου που αφορούν τον προϋπολογισµό, τον 
απολογισµό, την εκποίηση ή την ανταλλαγή ακινήτων ή την επιβάρυνσή τους µε εµπράγµατα 
δικαιώµατα, την αποδοχή κληρονοµιών και δωρεών που περιέχουν όρο, ή κληροδοσιών, καθώς και 
τη συνοµολόγηση δανείων, απαιτείται προηγούµενη έγκριση του δηµοτικού ή κοινοτικού 
συµβουλίου. Οι αποφάσεις υποβάλλονται στον Γενικό Γραµµατέα της Περιφέρειας, αποστέλλονται 
µέσα δέκα (10) ηµέρες, αφότου περιήλθε στο ίδρυµα η εγκριτική απόφαση του δηµοτικού ή 
κοινοτικού συµβουλίου». 

Το Ν.Π.∆.∆.  “Η ΕΣΤΙΑ” µε τo αριθ. 1541/15-12-2014 (β σχετ.) έγγραφό του  απέστειλε για έγκριση 
την αριθ. 114/5-12-2014 απόφαση  του  µε θέµα «∆΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού ο.ε 2014» .  
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  για την έγκριση της  ανωτέρω απόφασης 
του Ν.Π, αντίγραφο της οποίας  επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα  της παρούσης. 
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Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως ειδική αγορήτρια της παράταξης « Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» κα είπε τα εξής: « Η εισήγηση δεν είναι ορθώς διατυπωµένη και εφόσον το 
θέµα αφορά αναµόρφωση και αν θέλουµε να είµαστε συνεπής στη θέση µας, όσο αφορά τον τρόπο 
λειτουργίας της κοινωνικής  πολιτικής χωρίς ανταποδοτικότητα, θα καταψηφίσω». 
 
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,  234, 236 και 240   του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-

2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Την αριθ.  114/5-12-2014 απόφαση του ∆.Σ του Ν.Π.∆.∆  «Η ΕΣΤΙΑ». 
� 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  28 Υπέρ  και 6 Κατά  
 

Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Κριεµάδη Στεφάνου, Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη ∆ηµητρίου, 
Ιωαννίδη Χαράλαµπου, Τσουδερού Ιωάννη  και Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφεραν 
στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την αριθ. 114/5-12-2014 απόφαση του ∆.Σ. του Ν.Π.∆.∆. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ 
ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ, µε θέµα « ∆΄ Αναµόρφωση 
Προϋπολογισµού ο.ε.2014», η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης.  

      
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.                       ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
                                                                       ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ. 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 

 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
 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). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 

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

 
 
Συνηµµένη η αριθ. 114/5-12-2014 απόφαση του Ν.Π.∆.∆. Η ΕΣΤΙΑ(σελ.3 ) 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ: 26 Η  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΥΝ/ΣΗΣ: 05-12-2014 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 114  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  

Στον ΄Αγιο Στέφανο σήµερα 05 ∆εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 
16.00µ.µ, στο γραφείο του ΝΠ Ανεµώνης 1 , συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ιοικητικό 
Συµβούλιο του Ν.Π.∆.∆, µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και 
Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» µετά από την αριθµ 1526 /2014 πρόσκληση της 
Προέδρου αυτού. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου παρόντα ήταν τα εξής 13 : 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

 
1 ΝΤΟΥΝΤΑ ΧΡΥΣΟΥΛΑ ∆ΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ 

2 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΟΥΣΤΑΜΠΑΣΙ∆ΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

3 ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

4 ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΙ∆ΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΟΦΙΑ 

5 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΩΤΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

6 ΠΑΝΟΥΡΓΙΑ ΕΙΡΗΝΗ  

7 ΣΑΚΟΡΑΦΑΣ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝ  

8 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  

9 ΚΑΡΙΝΙΩΤΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  

10 ΠΑΝΑΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

11 ΠΑΤΟΥΛΙΑ ΜΕΡΟΠΗ(αναπληρωµατικό) 
 

12 ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ(αναπληρωµατικό) 
 

13 ΑΝΤΩΝΟΥΛΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ(αναπληρωµατικό) 
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ΘΕΜΑ: ∆΄ Αναµόρφωση Προϋπολογισµού Οικονοµικού Έτους 2014 
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Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. του Ν.Π. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η 
Εστία»» αναφέρει στα µέλη του ∆.Σ. τα παρακάτω :  

Κύριοι Συνάδελφοι, 

Έχοντας υπόψη  

Τον προϋπολογισµό του ΝΠ που ψηφίστηκε µε την αριθµ. 63/2013 απόφαση του ∆Σ του ΝΠ και 
εγκρίθηκε µε την αριθµ. 228/2013 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου , και 
επικυρώθηκε µε την αριθµ. πρωτ. 67845/55151/20-1-2014 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής και την εξέλιξη του προϋπολογισµού ως προς διαφόρων 
κωδικών εσόδων και εξόδων είναι ανάγκη να πραγµατοποιηθούν οι κάτωθι αναµορφώσεις σε 
κωδικούς εσόδων και εξόδων ως εξής : 

ΕΣΟ∆Α 

1. Στον ΚΑ 4131.0006 µε τίτλο «Έσοδα από εισφορές υπέρ ΙΚΑ» αύξηση ποσού 43.500,00 
ευρώ προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και ο λογαριασµός 
διαµορφώνεται από 120.000,00 σε 163.500,00 ευρώ .  

2. Στον ΚΑ 4131.0016 µε τίτλο «Ν.3986 Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕ∆» αύξηση ποσού 1.150,00 
ευρώ προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και ο λογαριασµός 
διαµορφώνεται από 2.000,00 σε 3.150,00 ευρώ.  

ΕΞΟ∆Α 

3. Στον ΚΑ 80.8231.0006 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ» αύξηση ποσού 43.500,00 
ευρώ προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και ο λογαριασµός 
διαµορφώνεται από 120.000,00 σε 163.500,00ευρώ .  

4. Στον ΚΑ 80.8231.0016 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ Ν.3986 Ειδική Εισφορά Υπέρ 
ΟΑΕ∆» αύξηση ποσού 1.150,00 ευρώ προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της 
υπηρεσίας και ο λογαριασµός διαµορφώνεται από 2.000,00 σε 3.150,00 ευρώ. 

Μετά τις παραπάνω µεταβολές στους κωδικούς των εσόδων και εξόδων τα τελικά αποτελέσµατα 
του προϋπολογισµού έχουν ως εξής :  

Έσοδα 2.231.578,60 ευρώ 

Έξοδα 2.231.578,60 ευρώ 

 

Το ∆Σ έχοντας υπ’ όψιν τα παραπάνω αποφασίζει κατά πλειοψηφία (διαφωνούντος του κ. Πανάγου 
που ψήφισε λευκό και της κας Πανουργιά που ψήφισε αρνητικά ) και εγκρίνει την ∆΄ Αναµόρφωση 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 ως εξής: 

ΕΣΟ∆Α 
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1. Στον ΚΑ 4131.0006 µε τίτλο «Έσοδα από εισφορές υπέρ ΙΚΑ» αύξηση ποσού 43.500,00 
ευρώ προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και ο λογαριασµός 
διαµορφώνεται από 120.000,00 σε 163.500,00 ευρώ .  

2. Στον ΚΑ 4131.0016 µε τίτλο «Ν.3986 Ειδική Εισφορά Υπέρ ΟΑΕ∆» αύξηση ποσού 1.150,00 
ευρώ προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και ο λογαριασµός 
διαµορφώνεται από 2.000,00 σε 3.150,00 ευρώ.  

ΕΞΟ∆Α 

3. Στον ΚΑ 80.8231.0006 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ ΙΚΑ» αύξηση ποσού 43.500,00 
ευρώ προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της υπηρεσίας και ο λογαριασµός 
διαµορφώνεται από 120.000,00 σε 163.500,00ευρώ .  

4. Στον ΚΑ 80.8231.0016 µε τίτλο «Απόδοση εισφορών υπέρ Ν.3986 Ειδική Εισφορά Υπέρ 
ΟΑΕ∆» αύξηση ποσού 1.150,00 ευρώ προκειµένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της 
υπηρεσίας και ο λογαριασµός διαµορφώνεται από 2.000,00 σε 3.150,00 ευρώ. 

Μετά από τα παραπάνω τα τελικά αποτελέσµατα εσόδων –εξόδων του προϋπολογισµού οικ. έτους 
2014 έχουν ως εξής : 

Έσοδα 2.231.578,60 ευρώ 

Έξοδα 2.231.578,60 ευρώ 

Εξουσιοδοτείται ο αρµόδιος υπάλληλος για αποστολή της παρούσας απόφασης για έγκριση από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο  

Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί . 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ                                                                                            Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  
 


