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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: ..270/2014.. 
                      

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. 
4. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
2. ∆ΑΡ∆ΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
4. ΚΡΙΕΜΑ∆ΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 
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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.∆. 

• Ο ∆.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του  2ου θέµατος της Η.∆. 

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. 

 

5. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
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• 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:  ..270/2014.. 
 

� 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          

 
 

Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..4ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στην 
Πρόεδρο του Ν.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ κ. Στασινοπούλου Αναστασία για να προβεί στην εισήγηση του 
θέµατος.  
 
Η Πρόεδρος  κ. Στασινοπούλου Αναστασία είπε τα εξής: 
 

ΣΧΕΤ.: 1. Τα άρθρα 234,236 και 240 του Ν. 3463/2006 (Κ∆Κ). 

 2. Το υπ’ αριθ. 558/26-11-2014 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ». 

 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.∆.∆.  “ Ο ΘΕΣΠΙΣ” µε τo αριθ.  558/26-11-2014 (2 σχετ.) έγγραφό του  απέστειλε την αριθ. 
43/2013 απόφασή του µε θέµα «Κατάρτιση και έγκριση  προϋπολογισµού  του Ν. Π ∆ ∆   Ο.Ν.Α.Π Ο 
ΘΕΣΠΙΣ   ο.ε. 2015. 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο για την έγκριση της απόφασης, αντίγραφο 
της οποίας επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης. 
 
Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» κα είπε τα εξής: «θα καταψηφίσω την εισήγηση επειδή ο προϋπολογισµός 
διαµορφώνεται µε άνευ κοινωνικού χαρακτήρα παροχές προς τους πολίτες. Ταυτόχρονα έρχονται οι 
εταιρείες µε ενοικιαζόµενο  προσωπικό, ο ∆ήµος υιοθετεί την πολιτική αυτή και γίνονται συµφωνίες, 
ενώ οι εργαζόµενοι του Θέσπη είναι απλήρωτοι, µε την εν λόγω εταιρεία για δήθεν πληρωµή των 
εργαζοµένων ετεροχρονισµένα. Είναι απαράδεκτη η ενοικίαση εργαζοµένων και δε γίνεται καµία 
συζήτηση για δωρεάν παροχές. Επιπλέον είναι προκλητικές οι αµοιβές αιρετών και τρίτων καθώς 
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επίσης και οι µεγάλες αµοιβές των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων, ενώ µε τα χρήµατα αυτά θα 
µπορούσαν να χρησιµοποιηθούν σε καθηµερινή βάση για αµοιβές προσωπικού και δωρεάν 
παροχές στους πολίτες ». 
 
Τέλος το λόγο έλαβε ο ∆.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος, ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«∆ηµοκρατική Ανατροπή ∆ήµου ∆ιονύσου» και είπε τα εξής: «Ο Θέσπις από την έναρξη του 
Καλλικρατικού ∆ήµου πέρασε από 40 κύµατα. Ο ∆ήµος δεν έδωσε την δέουσα προσοχή στις 
αβλεψίες και τα κενά στη διοίκηση. ∆εν έγιναν ανοίγµατα  στο Μαζικό Αθλητισµό. Μην 
επαναλαµβάνεται η λογική των προηγούµενων διοικήσεων, ούτε τη διαπλοκή µε τα camp. Αν 
γινόταν έγκαιρα οι διαδικασίες για πρόσληψη προσωπικού, όπως έκανε η ΕΣΤΙΑ, δε θα ερχόµασταν 
τώρα σε αυτή τη θέση». 
 
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». 
� Το υπ’ αριθ. 558/26-11-2014 έγγραφο του Ν.Π.∆.∆. ΟΝΑΠ «Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
� Την αριθ. 93/14-11-2014 απόφαση του ∆.Σ του ΝΠ∆∆  «Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
� Τον Προϋπολογισµό ο.ε 2015 του Ν.Π 
� 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  25 Υπέρ  και 7 Κατά  
 

Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ. κ. Τσιλιγκίρη Μιχαήλ, Χιώτη ∆ηµητρίου, Ιωαννίδη Χαράλαµπου, 
Τσουδερού Ιωάννη, Ζυγούνα Γεωργίου, Σπηλιώτη Σπυρίδωνα  και Σώκου Ζωής για τους λόγους 
που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την αριθ. 93/14-11-2014 απόφαση του ∆.Σ του ΝΠ∆∆ Οργανισµός Νεολαίας Άθλησης 
και Πολιτισµού ∆ήµου ∆ιονύσου Ο ΘΕΣΠΙΣ µε τίτλο «Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισµού 
του ΝΠ∆∆ ΟΝΑΠ Ο ΘΕΣΠΙΣ οε 2015», 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. 
 ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
            ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙ∆Η ΑΓΓΕΛΑ. 
            ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 

ΚΩΣΤΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 
ΛΥΡΟΥ∆ΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
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ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ). 
ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ). 
ΡΑΙΚΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
ΧΙΩΤΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
ΤΣΟΥ∆ΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 
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. 93/14-11-2014 απόφαση του Ν.Π.∆.∆. Η ΕΣΤΙΑ(σελ.3 ) 
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Ελληνική Δημοκρατία 

Νομός Αττικής 

Ο.Ν.Α.Π “ ΘΕΣΠΙΣ”       

Πλ. Μικράς Ασίας 49, Κρυονέρι                                    

                                                       

                                                        Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 
                                           Από το πρακτικό της µε αριθ. 17η/ 14-11-2014 
Συνεδρίασης του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Ν.Π.∆.∆. του ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο 

ΘΕΣΠΙΣ». 
 
  Αριθµός Απόφασης   93/2014         
      
                                                       Π ε ρ ί λ η ψ η 
 
ΘΕΜΑ : «Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆ Ο.Ν.Α.Π “ Ο ΘΕΣΠΙΣ” 

οικονοµικού έτους 2015». 
 
Στο Κρυονέρι και στο Πολιτιστικό Κέντρο Κρυονερίου σήµερα την 14η του µήνα 

Νοεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα της εβδοµάδας Παρασκευή και ώρα 6.00 µµ ήλθε σε ειδική 
Συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου ∆ιονύσου «Ο ΘΕΣΠΙΣ», µετά την 
υπ’ αριθ. πρωτ. 497/10-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του , που επιδόθηκε σε 
καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 
240 και της παραγράφου 1 του άρθρου 234 του Ν. 3463/06 και αφού διαπιστώθηκε ότι 
υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 15 µελών βρέθηκαν παρόντα  12 δηλαδή: 

 
Π α ρ ό ν τ ε ς:                                    Απόντες : 
Στασινοπούλου Αναστασία                                 ∆αρδαµάνης Βασίλειος 
Ράικος ∆ηµήτριος Μπέτσης Ανδρέας 
Κριεµάδης Βασίλειος                                             Γεωργίου Ευαγγελία 
Κοµνηνάκης Γεώργιος 
Γεωργοκίτσος Λάζαρος 
Αλιµήσης Θεόδωρος 
Ιατρίδης Νικόλαος 
Κορµπή- Καλάκου Γεωργία 
Χριστοφίδου Ελένη 
Μερόντη Αικατερίνη 
Αχιλλείου Κωνσταντίνος(αναπλ.µέλος κας Παπαδάκη) 
Ελευθερίου Αιµιλία (αναπλ.µέλος κας Ξυνογιαννακοπούλου) 

• Προσελεύσεις: Το µέλος ∆.Σ κ. Μπέτσης Ανδρέας προσήλθε κατά τη διάρκεια 
συζήτησης του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

• Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου κ. Αθηνά Αλεξοπούλου 
για την τήρηση των πρακτικών. 

 
Η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της ειδικής συνεδρίασης και εισηγήθηκε το πρώτο 

θέµα της ηµερήσιας διάταξης µε τίτλο: «Κατάρτιση και έγκριση προϋπολογισµού του Ν.Π.∆.∆ 
Ο.Ν.Α.Π «Ο ΘΕΣΠΙΣ» οικονοµικού έτους 2015 ως εξής:  

 
Κυρίες Κύριοι, σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. οικ. 29530/25-7-2014 ΚΥΑ περί «Παροχής 
οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων ο.ε. 2015» και σε συνέχεια του 
υπ' αριθµ. πρωτ 35698/10-11-2014 σχετικού εγγράφου της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου ∆ιονύσου, οφείλουµε να προβούµε στην κατάρτιση – έγκριση του 
προϋπολογισµού και του ετησίου προγράµµατος δράσης του Ν.Π.∆.∆ ΟΝΑΠ «ΘΕΣΠΙΣ» ο.ε 
2015. Ο προϋπολογισµός αυτός είναι µια γενική πρόβλεψη εσόδων και εξόδων για το 
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προσεχές έτος 2015 και έχει συνταχθεί στα πλαίσια της νοµιµότητας, της ταχύτητας και 
χαρακτηρίζεται από γενική οργάνωση και τάξη. Ο προϋπολογισµός αυτό προβλέφθηκε στα 
γενικά του χαρακτηριστικά, βάσει καταρχήν των λειτουργικών αναγκών του προηγούµενου 
έτους 2014. Προκειµένου να καλυφθεί η ανάγκη για την πρόσληψη προσωπικού, που θα 
απασχολείται στις διάφορες δραστηριότητες του Ο.Ν.Α.Π έχει προβλεφθεί στον ΚΑ∆ Εξόδων 
15.6471.0006 (∆απάνη για την παροχή πολιτιστικών προγραµµάτων) ποσό 190.000,00€. 
Όσον αφορά στην πρόβλεψη για τις υποχρεώσεις προηγούµενου ο.ε (ΠΟΕ), την πρόβλεψη 
του ταµειακού υπολοίπου, αλλά και για την µελλοντική είσπραξη επιχορηγήσεων από την 
Γενική Γραµµατεία Αθλητισµού, θα γίνει αναµόρφωση άµεσα τον Ιανουάριο του 2015. 
Επίσης, στην πρώτη αναµόρφωση αυτή, θα προβλεφθούν µέσα στον προϋπολογισµό οι 
δράσεις, οι δραστηριότητες και οι εκδηλώσεις, τις οποίες θα προβλέψουµε και θα 
σχεδιάσουµε ως νέο ∆.Σ. του Οργανισµού στις αρχές του Ιανουαρίου 2015. Οπότε τότε, και 
από την στιγµή που θα έχουµε το νέο πρόγραµµα δράσεων-µαθηµάτων-εκδηλώσεων, θα 
µπορούµε να έχουµε την καλύτερη δυνατή πρόβλεψη στον προϋπολογισµό του νέου έτους.  
Έτσι, ακολούθως, σας παρουσιάζω την ανακεφαλαίωση του προϋπολογισµού ο.ε 2015. 
Συνηµµένα υπάρχει ο αναλυτικός προϋπολογισµός ο.ε 2015, ο οποίος αποτελεί 
αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας απόφασης.  

 
 

Με βάση τα ανωτέρω εισηγούµαι προς το ∆.Σ: Την έγκριση του Προϋπολογισµού ο.ε. 2015 του 
Ν.Π.∆.∆  Ο.Ν.Α.Π «ΘΕΣΠΙΣ». 

 
Το  ∆ιοικητικό  Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του, 
 
1. Tις διατάξεις των άρθρων 155 και 160 του Ν 3463/2006 
2. Τις σχετικές διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959 «Περί Οικονοµικής ∆ιοίκησης και 

λογιστικού των δήµων και κοινοτήτων» 

 ΕΣΟ∆Α    ΕΞΟ∆Α   

 Οικ. έτος 2015    Οικ. έτος 2015   

        

Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα Κ
ωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντ

α 
Εγκριθέντ

α 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 445.200,00 445.200,00 6 
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 501.000,00 501.000.

00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α                    
0,00 0,00 7 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 14.200,00 14.200,0
0 

2 
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

0,00 0,00 
8 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 155.100,00 155.100,
00 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ 
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΕ 

0,00 0,00 
9 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.500,00 3.500,00 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΙΤΩΝ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

108.600,00 108.600,00 

 

   

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ 
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 120.000,00 120.000,00     

 Γενικά Σύνολα: 673.800,00 673.800,00  
Γενικά Σύνολα 673.800,00 673.800,

00 
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3. Την υπ' αριθµ 29530/25-7-2014 ΚΥΑ (Οδηγίες για την κατάρτιση προϋπολογισµού 
των ∆ήµων οικονοµικού έτους 2015) 

4. Το  υπ’αριθµ.πρωτ 35698/10-11-2014 έγγραφο της διεύθυνσης οικονοµικών 
υπηρεσιών ∆ήµου ∆ιονύσου. 

5. Την εισηγητική έκθεση της Προέδρου. 
6. Την επιχορήγηση του ∆ήµου προς το Νοµικό Πρόσωπο που προβλέπεται στην 

συστατική πράξη του ΝΠ µετά την τροποποίηση αυτής και 
7. Το Π∆ 89/2011 (ΦΕΚ Α΄213/29-9-2011) και αναλύεται στο σχέδιο που υπεβλήθη 

και αφορά λειτουργίες ,ενέργειες και επενδύσεις του ΝΠ.  
 
 
                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     Κ α τ α    Π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
                                        Με έντεκα(11) ψήφους ΥΠΕΡ, µία(1) ΚΑΤΑ 
  

Μειοψηφούντος του κ. Γεωργοκίτσου, οποίος δεν έχει εικόνα για τα ψηφισθέντα/ ενταλθέντα 
καθώς επίσης θεωρεί ότι δεν υπάρχει σχέδιο δράσης. 

Εγκρίνει τον προϋπολογισµό του Ν.Π.∆.∆. «ΘΕΣΠΙΣ» οικονοµικού έτους 2015 όπως 
συνοπτικά περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

 

 
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 93/2014. 
 
Η απόφαση αυτή θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος “ ∆ιαύγεια”. 
 
Αφού αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
          Η  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                ΤΑ  ΜΕΛΗ 

 ΕΣΟ∆Α    ΕΞΟ∆Α   

 Οικ. έτος 2015    Οικ. έτος 2015   

        

Κωδικός Περιγραφή Ψηφισθέντα Εγκριθέντα 
Κ

Κωδικ
ός 

Περιγραφή Ψηφισθέντ
α 

Εγκριθέντ
α 

0 ΤΑΚΤΙΚΑ ΕΣΟ∆Α 445.200,00 445.200,00 6 
ΕΞΟ∆Α ΧΡΗΣΗΣ 501.000,00 501.000.

00 

1 ΕΚΤΑΚΤΑ ΕΣΟ∆Α                    
0,00 0,00 7 

ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΙΣ 14.200,00 14.200,0
0 

2 
ΕΣΟ∆Α ΠΟΕ ΠΟΥ 
ΒΕΒΑΙΩΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ 
ΠΡΩΤΗ ΦΟΡΑ 

0,00 0,00 
8 

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ 155.100,00 155.100,
00 

3 
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΑΠΟ 
∆ΑΝΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
ΠΟΕ 

0,00 0,00 
9 

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ 3.500,00 3.500,00 

4 

ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΕΡ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΡΙΤΩΝ 
ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 
ΧΡΗΜΑΤΩΝ 

108.600,00 108.600,00 

 

   

5 ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 120.000,00 120.000,00     

 Γενικά Σύνολα: 673.800,00 673.800,00  
Γενικά Σύνολα 673.800,00 673.800,

00 


