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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..20η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ                                                                 της ..2/10/2018.. 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
                               ..Αριθ. Απόφασης: 662/2018.. 
                      

ΘΕΜΑ  1ο: « 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε.2018». 
  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της 20ης/2-10-2018 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 
Σήμερα την ..2η Οκτωβρίου 2018.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:30.. το Δημοτικό 

Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της 
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την 
υπ’ αριθ. .. 31081/28-9-2018.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο 
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος 
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ),  για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας 
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα  ήταν ..24.. ήτοι: 

               
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

1.  ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος. 
2.   ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
3.   ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
4.   ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
5.   ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
6.   ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ   ΑΓΓΕΛΑ. 
7.   ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 
8.  ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.                 

ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ). 
10.  ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
11.  ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
12.  ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
13.  ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
14.  ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
15.  ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ. 
16.  ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ. 
17.  ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
18.  ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ. 

              
                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ. 
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ. 
4. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ. 
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
6. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ. 
7. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
8. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ. 
9. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ. 
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
12. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
13. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ. 
14.  ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ 
15. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ). 
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
17. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
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Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη 
σημερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 

 Οι Δ.Σ. κ. κ. Μπάσης Αναστάσιος(δικαιολογημένη απουσία), Χρονόπουλος Πέτρος, 
Στασινοπούλου Αναστασία (δικαιολογημένη απουσία), Λυρούδιας Ευάγγελος, Τσαγκαράκης 
Ευάγγελος, Γκιζελή Αικατερίνη, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος(δικαιολογημένη 
απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-
Βούκλαρη Αικατερίνη, ΜαγγίναΣτέλλα-Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική, Υφαντής Ηλίας και  
Κρητικός Αθανασιος απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.  

 
Προσελεύσεις: 

 Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης  προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων. 
 
Αποχωρήσεις: 
 

 Οι Δ.Σ κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Καρασαρλής 
Αναστάσιος, Τσουδερός Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης 
Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Παντελόγλου Τεύκρος  και 
Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν  πριν την έναρξης συζήτησης του 1ου θέματος. 

 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος 
 
 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης  νομίμως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την 

τήρηση των πρακτικών. 
 
 
 

..Αριθ. Απόφασης:662/2018.. 
 
 ΘΕΜΑ 1ο : «3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού ο.ε.2018». 

 

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..1ου..  της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στο 
Δήμαρχο  Οικονομικής Διαχείρισης κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος. 
 
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής: 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η αριθ.  333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 
οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2018 και η αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-
1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με την οποία 
επικυρώθηκε. 

2) Η αριθ. πρωτ. 25595/26-7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών 
για την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2018».  

19.  ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
20.  ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
21.  ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
22.  ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ. 
23.  ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ. 
24.  ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
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3) H αριθ. 266/2017 (AΔΑ: ΩΘ6ΕΩ93-ΖΥΕ)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) 
«Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2018» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τις  αριθ. 
25/30-1-2018  (ΑΔΑ: 7ΝΘ7Ω93-Η5Ω) και 312/8-5-2018 (ΑΔΑ: Ω5Σ2Ω93-ΑΜ5) «Τροποποίηση 
τεχνικού προγράμματος έτους 2018 Δήμου Διονύσου». 

4) H αριθ. 332/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΠΓΨΩ93-ΔΩ3) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Άμεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση παροχής χωματουργικών εργασιών διάνοιξης 
οδών και απομάκρυνσης εύφλεκτων υλικών, κοπή ψηλών και επικίνδυνων δέντρων και φύλαξη 
δημοτικών κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τους, για πυροπροστασία του Δήμου 
Διονύσου». 

5) Η αριθ. 333/1-8-2018 (ΑΔΑ: 7Θ5ΒΩ93-ΘΔΗ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Άμεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσιών: Προμήθεια Υπηρεσίας 
Θρυμματισμού Κλαδιών». 

6) Η αριθ. 577/2018 (ΑΔΑ: 7ΖΞ1Ω93-ΒΝΧ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
«Έγκριση συμπληρωματικής απόφασης της με αρ. 121/2016 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου για τον καθορισμό τιμήματος αγοράς οικοπέδου επί της Λ. Δροσιάς – Σταμάτας 
της δ.κ. Σταμάτας για την κατασκευή αντιπλημμυρικού έργου στον Δήμο Διονύσου». 

7) Tην αριθ. πρωτ. 146513/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ-Ο11) απόφαση της Αυτοτελούς 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. 

8) H αριθ. πρωτ. 10658/11-10-2017 (ΑΔΑ: ΩΣΡΙ465ΧΙ8Π1Χ) απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών και Ανάπτυξης περί «Ένταξης της Πράξης «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΩΝ 
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΡΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΥ ΑΝΟΙΞΗΣ (Β΄ ΦΑΣΗ 2014-
2020)» με Κωδικό ΟΠΣ 5008942 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, 
Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 2014-2020». 

9)  Η αριθ. πρωτ. 2401/22-3-2018 (ΑΔΑ: 6ΖΣΓ465ΧΙ8-ΦΛΔ) απόφαση του Υπουργείου 
Οικονομικών και Ανάπτυξης περί «Ένταξης της Πράξης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ 
ΘΕΣΗ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΕΛΕΓΧΟΥ/ΤΗΛΕΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗΣ 
ΔΙΑΡΡΟΩΝ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ 5001680 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη 
2014-2020». 

10) Η αριθ. πρωτ. 41670/8-8-2018 (ΑΔΑ: ΩΨΣ9645ΧΘ7-6ΑΡ) απόφασης του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί «Ένταξης του έργου με τίτλο «Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε 
λειτουργία του συστήματος υδροδότησης του Δήμου Διονύσου» στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι»». 

11) Η αριθ. πρωτ. 49028/17-9-2018  (ΑΔΑ: ΩΑΑΑ465ΧΘ7-Δ19) απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί «Ένταξης Πράξης του Δήμου Διονύσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙΙ «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση 
παιδικών χαρών των δήμων της χώρας». 

12) Η αριθ. πρωτ. 34167/9-7-2018 (ΑΔΑ: 6Ψ47465ΧΘ7-ΓΥΧ) απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί «Ένταξης Πράξης του Δήμου Διονύσου στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», 
στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Ι «Προμήθεια μηχανημάτων έργου, οχημάτων ή /και 
συνοδευτικού εξοπλισμού». 

13) Η αριθ. πρωτ. 33866/6-7-2018 (ΑΔΑ: Ω6ΛΜ465ΧΘ7-Ν70) απόφαση του Υπουργείου 
Εσωτερικών περί «Ένταξης Πράξης του Δήμου Διονύσου (Ν. Αττικής) στο Πρόγραμμα 
«ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», στο πλαίσιο της Πρόσκλησης ΙΙ «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & 
αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις». 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Τα αριθ. πρωτ.  18045/18-5-2018 (OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) , 19415/1-6-2018,  22987/5-7-2018, 
30919/27-9-2018, 30948/27-9-2018 έγγραφα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού και 
Διοικητικής Μέριμνας. 
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2) Τα αριθ. πρωτ.  21734/22-6-2018 [OΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 17-07-2018 (Ως προς την κατανομή 
των ποσών)],  22597/2-7-2018, 23722/11-7-2018, 28846/12-9-2018 έγγραφα  του Τμήματος 
Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού. 

3) α) Η αριθ. 2896/134128/15-12-2017 απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών – Οικονομικών – 
Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (ΦΕΚ 4439/τ.Β΄/15-12-2017) «Καθορισμός των  Δήμων και 
Συνδέσμων Δήμων που χρηματοδοτούνται για τη λειτουργία καταφυγίων αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς και για την υλοποίηση των ενεργειών διαχείρισής τους, καθώς και του ύψους 
χρηματοδότησης για το έτος 2017», όπως ο πίνακας ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΦΟΡΕΩΝ/ΥΨΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ διορθώθηκε με το αριθ. 4608/τ.Β΄/28-12-2017 ΦΕΚ.      
β) Το αριθ. πρωτ. 16248/3-5-2018 ενημερωτικό δικαιούχου απόδοσης ποσού χρηματοδότησης 
γ) Το αριθ. ΓΡΒ-103/3-5-2018 Γραμμάτιο Είσπραξης επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων. 

4) Το αριθ. πρωτ. 17852/17-5-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης ΥΔΟΜ. 
5) α) Το αριθ. πρωτ. 20158/8-6-2018 έγγραφο της Ταμειακής Υπηρεσίας β) το αριθ. πρωτ. 

64224/1-6-2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων γ) Η αριθ. πρωτ. 23254/23-
5-2018 (ΑΔΑ: ΩΜΓΑ465ΧΘ-22Γ) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών. 

6) Τα αριθ. πρωτ. 21093/18-6-2018,  28586/10-9-201, 30405/21-9-2018, 30738/26-9-2018, 
30740/26-9-2018  έγγραφα της  Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

7) Το αριθ. πρωτ. 22136/27-6-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών.  
8) Τα αριθ. πρωτ. 22211/27-6-2018, 30993/27-9-2018 έγγραφα του Τμήματος Προγραμματισμού, 

Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας. 
      9) Το αριθ. πρωτ. (0)87446_18/31-7-2018 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων 

«Αποζημίωση από απαλλοτρίωση». 
10) Tα αριθ. πρωτ. 17993/17-5-2018,  19096/30-5-2018, 22850/3-7-2018, 28581/24-9-2018 (OΡΘΗ 

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ), 26222/4-9-2018 [Ορθή Επανάληψη ως προς την παράγραφο (5)], 30442/24-
9-2018, 30977/27-9-2018 έγγραφα της Διεύθυνση Περιβάλλοντος. 

11) Το αριθ. πρωτ. 30684/25-9-2018 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Δήμου. 
12) Το αριθ. πρωτ. 31444/2-10-2018 έγγραφο του Γραφείου Δημάρχου. 

 
Α.  Ο προϋπολογισμός του Δήμου οικονομικού έτους 2018 εγκρίθηκε με την αριθ. 333/2017 
(ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την αριθ. 
πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής,  η οποία πρωτοκολλήθηκε στο Δήμο με αριθμό  3218/25-1-2018. 
 
Β.  Με το άρθρο 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζονται τα εξής: 
«1. Διαρκούντος 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.Δ.  
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 
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πιστώσεων, αίτινες ήθελον ευρεθή εν ανεπαρκεία, ως και δι' εκτάκτους και επειγούσας 
ανάγκας μη προβλεπομένας εν τω προϋπολογισμώ».  
5. Δια 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». 
 
Γ. 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 Δήμων 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 Δήμων 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 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 Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Δ. Με το άρθρο 49 «Μεταφορά πιστώσεων από έργα – Αποθεματικό»  του Νόμου 4483/2017 
το άρθρο 161 του ν. 3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους επιτρέπεται η μεταφορά πίστωσης από έργο σε 
έργο ή και από έργο για την ενίσχυση ή δημιουργία οποιουδήποτε άλλου κωδικού αριθμού 
δαπάνης, συμπεριλαμβανομένων των υποχρεωτικών δαπανών, υπό την προϋπόθεση ότι 
τηρείται ο ανταποδοτικός ή εξειδικευμένος χαρακτήρας των πιστώσεων και με την επιφύλαξη 
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ειδικότερων διατάξεων για τις πιστώσεις αυτές. Για τη μεταφορά αυτή απαιτείται αναμόρφωση 
του προϋπολογισμού. 
2. Το αποθεματικό κεφάλαιο του δημοτικού προϋπολογισμού και του προϋπολογισμού των 
Περιφερειών δεν μπορεί να υπερβαίνει το πέντε τοις εκατό (5%) του συνόλου των 
εγγεγραμμένων σε αυτόν τακτικών εσόδων». 
 
Ε. Με τις διατάξεις του άρθρου 4 «Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ» της αριθ. οικ.  25595/26-
7-2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α.  ορίζεται ότι: 
«1 Μετά τη λήξη της χρήσης 2017 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2018, οι δήμοι και τα 
νομικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές με βάση τις οποίες 
κατήρτισαν τον Π/Υ του 2018 και να προχωρήσουν σε αναμόρφωσή του, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στις ειδικές παρατηρήσεις επί του άρθρου 3, λαμβάνοντας υπόψη τα πραγματικά 
οικονομικά αποτελέσματα και μεγέθη τους, όπως αυτά θα έχουν διαμορφωθεί την 31.12.2017, 
προκειμένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός…».  
Με την αριθ. 53/27-2-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η 1η αναμόρφωση 
– υποχρεωτική του προϋπολογισμού του Δήμου και θεωρήθηκε κατά τεκμήριο νόμιμη με την 
αριθ. πρωτ.  25385/9552/17-4-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής.  
 
ΣΤ. Επειδή μετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018  απαιτείται να 
συμπεριληφθούν α) νέες ανάγκες που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για 
τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά εγγεγραμμένες πιστώσεις και οι οποίες αιτιολογούνται στα 
υπηρεσιακά σημειώματα των οργανικών μονάδων του Δήμου, β) η αποδοχή των 
επιχορηγήσεων  τόσο για λειτουργικές δαπάνες όσο και για επενδύσεις, μετά την έκδοση των 
σχετικών αποφάσεων επιχορήγησης ή ένταξης σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα και η εγγραφή 
τους ως έσοδο και έξοδο στον π/υ του Δήμου ο.ε. 2018,  γ) την άμεση και επείγουσα ανάγκη 
για λήψη επιπλέον μέτρων για την πυροπροστασία του Δήμου μας,  μετά τις φονικές πυρκαγιές 
στην Ανατολική Αττική στις 23-7-2018 και την κήρυξη της περιοχής σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης, σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 146513/24-7-2018 (ΑΔΑ: ΨΙΑΞ7Λ-Ο11) απόφαση της 
Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής, δ) το αίτημα της 
αρμόδιας υπηρεσίας για την ενίσχυση των ΚΑΕ που αφορούν την επιχορήγηση αθλητικών και 
πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων, η οποία δύναται να πραγματοποιηθεί αφού τηρούνται 
όσα αναφέρονται στις διατάξεις του άρθρου 202 του Νόμου 3463/2006, όπως έχει 
τροποποιηθεί και ισχύει και η εγγραφείσα πίστωση στους εν λόγω ΚΑΕ του προϋπολογισμού 
με την παρούσα αναμόρφωση, δεν υπερβαίνει το ένα και μισό εκατοστό τοις εκατό (1,5%) των 
τακτικών εσόδων του, όπως προκύπτει παρακάτω: 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.229.515,96 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.604.300,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                  14.833.815,96 ΕΥΡΩ 
Οπότε: (Σύνολο Τακτικών =14.833.815,96 €) επί (1,5%) = 222.507,24 €, το οποίο είναι το 
ανώτατο ποσό που μπορεί να εγγραφεί στους ΚΑΕ 00.6735 και 00.6736 που αφορούν τις 
επιχορηγήσεις αθλητικών και πολιτιστικών συλλόγων και σωματείων. Από τον παρακάτω 
πίνακα προκύπτει ότι πληρούνται οι ανωτέρω προϋποθέσεις:   
 

Ε Ξ Ο Δ Α 
ΚΑΕ ΟΝΟΜΑΣΙΑ Π/Υ ΠΡΙΝ 

ΑΝΑΜ/ΣΗ  
σε € 

ΠΑΡΟΥΣΑ 
ΑΝΑΜ/ΣΗ 

σε € 

ΤΕΛΙΚΗ 
ΔΙΑΜ/ΣΗ 

σε € 
00.6735 Επιχορηγήσεις σε 

αθλητικούς 
συλλόγους και 
σωματεία 

145.000,00 5.500,00 150.500,00 

ΑΔΑ: ΩΗΞΘΩ93-Η9Α



 7/18 

00.6736 Επιχορηγήσεις σε 
πολιτιστικούς 
συλλόγους και 
σωματεία 

67.500,00 4.500,00 72.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ 212.500,00 10.000,00 222.500,00 
 
ε) εγγραφές για την καταβολή στο Δήμο επιπλέον επιχορήγησης από την εγγραφείσα στον 
προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2018, για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών των 
προγραμμάτων απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα μέσω του  ΟΑΕΔ, η οποία μεταφέρεται 
στο αποθεματικό κεφάλαιο, λόγω του ότι λόγω προθεσμιών εξοφλήθηκαν στο ο.ε. 2017,  από 
ίδια έσοδα του Δήμου, στ) η εγγραφή  στην οικονομική διαχείριση του Δήμου της επιπλέον 
έκτακτης επιχορήγηση για το πρόγραμμα «ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ», ποσού (69.327,85) ΕΥΡΩ, 
η οποία μεταφέρεται στο αποθεματικό κεφάλαιο, διότι οι αντίστοιχες του προγράμματος  
δαπάνες έχουν  καλυφθεί  από ίδια έσοδα του Δήμου, ζ) η αποτύπωση των εκπτώσεων που 
επιτεύχθηκαν από διαγωνισμούς υπηρεσιών/προμηθειών/έργων στον προϋπολογισμό του 
Δήμου με αντίστοιχη μείωση των απαιτούμενων σχετικών πιστώσεων για την εκτέλεσή τους, η) 
η ανάγκη για τη μεταφορά πίστωσης από έργο για την ενίσχυση ή δημιουργία οποιουδήποτε 
άλλου κωδικού αριθμού δαπάνης, επειδή λήγει η χρήση και δεν υπάρχει ο απαιτούμενος 
χρόνος για τη δημοπράτησή του (άρθρο 49 Νόμου 4483/2017), θ) η εγγραφή στον σχετικό 
ΚΑΕ του  προϋπολογισμού  ο.ε. 2018 του επιπλέον ποσού που απαιτείται,  προκειμένου να 
αποτυπωθεί σ΄ αυτόν η  αποζημίωσης από απαλλοτρίωση που κατατέθηκε στο Δήμο από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και ι) η ανάγκη για την ενίσχυση της ομάδας εσόδων 41 
«Εισπράξεις υπέρ του Δημοσίου και τρίτων» και της ομάδας εξόδων 82 «Λοιπές αποδόσεις», 
με τις οποίες τακτοποιούνται οι εισφορές (εργοδότη και εργαζομένου) στα ασφαλιστικά ταμεία.  
 
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόμου  3536/2007. 
2)  Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
3)  Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών  
4)  Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόμου 4172/2013. 
5)  Την αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για 
την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση της 
υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».  
6) Τον προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2018, ο οποίος ψηφίστηκε με την αριθ. 
333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την 
υπ΄ αριθ.  103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 
7) Τα αναφερόμενα στην παρούσα  σχετικά και συνημμένα έγγραφα και αποφάσεις.  
 
 Με την αριθ 366/2-10-2018 η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την 3η ανμόρφωση του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2018, την οποία υποβάλει για έγκριση-ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ως εξής: 
 
Μετά την παραπάνω 3η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018  τα τακτικά 
έσοδα παρέμειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.229.515,96 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.604.300,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                  14.833.815,96 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεματικό κεφάλαιο από (196.777,85 ) ΕΥΡΩ, που ήταν με την 2η αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2018, μειώθηκε  σε ( 178.046,71) ΕΥΡΩ, με την παρούσα αναμόρφωση. 
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Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.). 
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και  95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος 

Α΄).  
 Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόμου  3536/2007. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 49 Νόμου 4483/2017. 
 Τις διατάξεις του  άρθρου 8 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
 τις διατάξεις του άρθρου 4 «Υποχρεωτικές Αναμορφώσεις Π/Υ» της αριθ. οικ.  25595/26-7-

2017 (ΑΔΑ: 6ΘΓΘ465ΧΘ7-27Ρ) Κ.Υ.Α.   
 Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόμου 4172/2013. 
 Το αριθ. πρωτ.  28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 Tην αριθ. πρωτ. 146513/24-7-2018 απόφαση της Αυτοτελούς Διεύθυνσης Πολιτικής 

Προστασίας της Περιφέρειας Αττικής. 
 Τις αριθ. πρωτ. 10658/11-10-2017 και 2401/22-3-2018 αποφάσεις του Υπουργείου 

Οικονομικών. 
 Τις αριθ. πρωτ. 41670/8-8-2018, 49028/17-9-2018, 34167/9-7-2018 και 33866/6-7-2018 

αποφάσεις του Υπουργείου Εσωτερικών. 
 Την αριθ. πρωτ. 23976/22-7-2016 (ΑΔΑ:ΩΧΔΑ465ΦΘΕ-364) Κ.Υ.Α. «Παροχή οδηγιών για 

την κατάρτιση του προϋπολογισμού των δήμων, οικονομικού έτους 2017 – τροποποίηση 
της υπ΄ αριθ. 7028/3-2-2004 (ΦΕΚ Β΄ 253) απόφασης».  

 Τις αριθ. 121/2016, 266/2017, 333/2017 και 577/2018 αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου . 

 Την υπ΄ αριθ.  103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης Αττικής. 

 Τις αριθ. 332/2018, 333/2018 και 366/2018 αποφάσεις της Ο.Ε. 
 Τα υπηρεσιακά έγγραφα. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα 

πρακτικά). 
                  

 
     

                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
 

Εγκρίνει  την 3η αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε. 2018, όπως αυτή συνημμένα 
εμφανίζεται.  
 
Μετά την παραπάνω 3η  αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2018  τα τακτικά 
έσοδα παραμένουν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0   Τακτικά έσοδα:                 12.229.515,96 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:        2.604.300,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                  14.833.815,96 ΕΥΡΩ 
 
Το αποθεματικό κεφάλαιο από (196.777,85 ) ΕΥΡΩ, που ήταν με την 2η αναμόρφωση  του 
προϋπολογισμού ο.ε. 2018, μειώνετε  σε ( 178.046,71) ΕΥΡΩ, με την παρούσα αναμόρφωση. 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος « Διαύγεια». 
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Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής: 
 
 
       Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                   ΤΑ  ΜΕΛΗ       

 

                                                                       ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
                                                                       ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
      ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ                                   ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
                                                                 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.   
                                                                 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ. 
                                                                 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                       ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ. 

                                                                 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ. 
                                                                 ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ. 
                                                                 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
                                                                 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
                                                                  
 
                                                                  
                                                                 
 
                                                                  
                                                           

Εσωτερική Διανομή 
- Γραφείο Δημάρχου. 
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη 

για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου. 
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