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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-9-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..288/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..19ης/12-9-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η Σεπτεµβρίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..13:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..24339/8-9-2016.. 
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση  πρακτικού της επιτροπής ∆ιαγωνισµού   για την παροχή 
υπηρεσιών  Τεχνικού Ασφαλείας και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ: 3ο: «Τροποποίηση των  υπ’ αριθ.17,20, 92 /2016 Αποφάσεων  Ο.Ε. λόγω 
αύξησης συντελεστών ΦΠΑ» 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπάλληλων 
σε διήµερο σεµινάριο για τη παρουσίαση των δηµοσίων συµβάσεων των φορέων της 
Γενικής Κυβέρνησης σύµφωνα µε τον Ν.4412/2016.». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για για την «Παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας – περιβάλλοντος (κοπή ψηλών δένδρων – αποκοµιδή 
ογκωδών απορριµµάτων)», προϋπολογισµού δαπάνης 45.384,00€ συµπ/νου ΦΠΑ 
24%». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού   του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια  
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση & 
Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώµωση - Μυοκτονία - 
Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» για την οµάδα 2  
προϋπολογισµού  4.800,00€ πλέον  ΦΠΑ 24%.» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
σχετικά µε Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για Αποκατάσταση Ζηµιών από την 
Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της 257/2016 ΑΟΕ περί Έγκρισης Έκδοσης Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.188.46 ευρώ για 
εξόφληση του µε αριθ. 357/2016 τιµολογίου της Αγγελικής Τριανταφύλλου 
νοµιµοτόκως και ποσού 145,00 ευρώ για δικαστικά έξοδα». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτηµα της κα ΦΙΛΟΛΙΑ ΑΡΓΥΡΩΣ περί αποζηµίωσης». 
� ΘΕΜΑ 11ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 

ΘΕΜΑ 12ο: «Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Τοπικές 
επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά 
φαινόµενα της 7ης Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του 
Ν.3669/2008». 
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ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός Επιτροπής από υπαλλήλους του ∆ήµου για τη σύνταξη 
πρωτοκόλλου διαπίστωσης βλαβών, που προξενήθηκαν στο έργο: «Κατασκευή 
τοίχων αντιστήριξης στο ∆ήµο ∆ιονύσου» από τα έντονα καιρικά φαινόµενα της 7ης 
Ιουνίου 2016 σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008». 
ΘΕΜΑ 14ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΧΡ. ΓΙΑΝΝΑΡΟΥ». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Μπιτάκος Παναγιώτης 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος    
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία    
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Κοντάκης Κυριάκος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..288/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 11ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2016». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
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 την αριθ. 11/2016 

(Α.∆.Σ.) µε την οποία τροποποιήθηκε. 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) To αριθ. πρωτ.  23143/25-8-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 

ΑΔΑ: 60ΚΣΩ93-ΖΚ1



Σελίδα 3 από 10 
 

2) Τα αριθ. πρωτ. 20044/15-7-2016 και 19515/11-7-2016 έγγραφα της 

∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

3) Το αριθ. 155/2016 Γραµµάτιο Είσπραξης. 

 

 
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 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 
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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 που  δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του 

ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραµµένες πιστώσεις, β) εισήλθε 

στην οικονοµική διαχείριση του ∆ήµου έκτακτη επιχορήγηση για το πρόγραµµα 

«ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», ποσού (10.008,80) ΕΥΡΩ (σχετικό το αριθ. 155/2016 

Γραµµάτιο Είσπραξης), η οποία µεταφέρεται στο αποθεµατικό κεφάλαιο, διότι οι 

αντίστοιχες του προγράµµατος  δαπάνες είχαν εγγραφεί στον προϋπολογισµό ο.ε. 

2016  κατά την κατάρτισή του και οι οποίες είχε προβλεφθεί η κάλυψή τους από ίδια 

έσοδα του ∆ήµου, γ)  δηµοπρατήθηκαν έργα και υπηρεσίες εγγεγραµµένες στον 

προϋπολογισµό  και  οι εκπτώσεις που επιτεύχθηκαν µετά την κατακύρωσή τους 

µειώνουν την απαιτούµενη σχετική για την εκτέλεση του έργου/υπηρεσίας δαπάνη, δ) 

εξοφλήθηκαν δαπάνες έργων µέσα στην προηγούµενη οικονοµική  χρήση, ε) την 

αύξηση του συντελεστή του Φόρου Προστιθέµενης Αξίας (Φ.Π.Α.) µε τις διατάξεις του 

Νόµου  Ν.4389/16 (ΦΕΚ 94/27.05.2016 τεύχος Α') «Επείγουσες διατάξεις για την 

εφαρµογή της συµφωνίας δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών 

µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» και την ανάγκη για τη δηµιουργία κωδικών 

αριθµών εσόδου και εξόδου στις οµάδες 41 και 82, αντίστοιχα, καθώς και την ανάγκη 

για την ενίσχυση ήδη υπαρχόντων κωδικών σ΄ αυτές τις οµάδες και στ) η ετήσια 

εισφορά του ∆ήµου ο.ε. 2015, ποσού (18.000,00) ΕΥΡΩ,  υπέρ του Συνδέσµου µε την 
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επωνυµία «Σύνδεσµος για την προστασία και ανάπλαση του περιβάλλοντος της 

περιοχής του Πεντελικού (ΣΠΑΠ»,  η οποία παρακρατείται από τους Κεντρικούς 

Αυτοτελής Πόρους που αποδίδονται στο ∆ήµο κάθε µήνα, παρακρατήθηκε µέσα στο 

ο.ε. 2016 και για να είναι δυνατή η  λογιστική τακτοποίηση των παρακρατηθέντων για 

την εισφορά ετών 2015 και 2016  απαιτείται αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο.ε. 

2016.  

 
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».  

• 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. 

 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 4η 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2016, όπως  

αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα , η οποία στη συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση - 

ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις.   

 

Με την παρούσα, 4η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 τα 

τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 

 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.801.781,69 ΕΥΡΩ 

21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.405.200,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο Τακτικών:                  15.206.981,69 ΕΥΡΩ 
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Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (25.385,74) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 3η αναµόρφωση 

του προϋπολογισµού ο.ε. 2016, αυξάνεται σε (89.509,54) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 

αναµόρφωση. 

 
 
                             

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� 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».  
� 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.Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλη και Κοντάκη για τους λόγους που 

ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 

Εγκρίνει την 4η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 

2016, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση, και εισηγείται σχετικά στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε τις προαναφερόµενες διατάξεις.   

 

Με την παρούσα, 4η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 τα 

τακτικά έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 

 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.801.781,69 ΕΥΡΩ 
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21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.405.200,00 ΕΥΡΩ 

Σύνολο Τακτικών:                  15.206.981,69 ΕΥΡΩ 

 
 

 

Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (25.385,74) ΕΥΡΩ, που ήταν µε την 3η αναµόρφωση 

του προϋπολογισµού ο.ε. 2016, αυξάνεται σε (89.509,54) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα 

αναµόρφωση. 

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση: 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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