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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ     ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ: ..13η/2013..  

της ..28 ης/05/2013.. 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
Ταχ.  ∆/νση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..92/2013.. 
                      

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..28ης/05/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής  συνεδρίασης 

του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
Σήµερα την ..28η Μαΐου 2013.. ηµέρα ..Τρίτη... και ώρα ..19:00.. 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. ..16079/24-05-2013.. 
πρόσκληση που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στον κ. ∆ήµαρχο 
σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθ. 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 καθώς και στο θέµα που τέθηκε Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης: 
 

 Θέµα Εκτός Ηµερήσιας: «Κατάργηση των Οργανισµών των Νοµικών Προσώπων των Ο.Τ.Α.» 
 

� ΘΕΜΑ 1ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οε 2013». 
 
ΘΕΜΑ 2ο: «Τροποποίηση  Τεχνικού Προγράµµατος έτους 2013 ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο:  «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προµηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Εισήγηση για την προµήθεια υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή 
ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Μελέτη αξιοποίησης χώρου ΤΥΠΕΤ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία 
µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Ορισµός αναπληρωτή γραµµατέα της επιτροπής συµβιβαστικής επίλυσης φορολογικών 
διαφορών του άρθρου 32 του Ν. 1080/1980 όπως ισχύει, που ορίσθηκε µε την 27/2013 απόφαση  
∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση του Σχεδίου Πολιτικού Σχεδιασµού Εκτάκτων Αναγκών για το έτος 2013». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για υπογραφή σύµβασης µε την Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε.» 
ΘΕΜΑ 10ο: «∆ιαγραφές Χρεώσεων βεβαιωτικών Καταλόγων». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 12ο:  «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία 
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ». 
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            Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. µέλη 
του δηµοτικού συµβουλίου παρόντα  ήταν ..31.. ήτοι: 

Σηµειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 
Αγίου Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία καθώς και ο πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Κρυονερίου 
κ. Λινάρδος Μιχαήλ. 
 
Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι νοµίµως κληθέντες και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 
σηµερινή Συνεδρίαση. 
 
Απουσίες: 
• Οι ∆. Σ. κ. κ.  Κατσίγιαννη Σοφία, Λίτσας Αθανάσιος, Μπούσµπουρας Αθανάσιος και 
Νικητόπουλος Ιωάννης απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης. 

• Ο ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τσούκας απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 2ου Θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κοκµοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 
4ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης των θεµάτων 2,3,4 και 6. 

 
Προσελεύσεις: 
• Οι ∆.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Σακελλαρίου ∆ιονύσιος, Ποτίδης Χρήστος και 
Καρυστινός Νικόλαος  προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του Θέµατος 
Εκτός Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

              ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος. 
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
4. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ . 
8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ. 
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 

10. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
15. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
16. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
17. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
18. ΓΙΑΡΕΝΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).     
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
23. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
26. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ.   
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
28. ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
29. ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
31. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 

 

             ΑΠΟΝΤΕΣ  
1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ. 
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
3. ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ. 
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ. 
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 
9. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

10. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
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• Η ∆.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα -Σοφία  προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του  3ου θέµατος 
της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.  

 
Αποχωρήσεις 
• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Πέππας Νικόλαος, Κοκµοτός Βασίλειος, Σώκου Παναγής και Λουκάτος Παναγής 
αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 10ου θέµατος. 

• Οι ∆.Σ. κ. κ.  Ποτίδης Χρήστος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Σωτηρίου 
Σακελλάριος, Πέππα Αγγελικά, Στάϊκος Θεόδωρος, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, 
Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Φέρµελη Λυδία αποχώρησαν  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 
της συζήτησης του 9ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του 8ου θέµατος. 

• Η ∆.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της 
συζήτησης του 5ου θέµατος. 

• Ο ∆.Σ. κ. Γιαρένης ∆ηµήτριος αποχώρησε  από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 
του 11ου θέµατος. 

 
� Ο ∆ήµαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης  νοµίµως κληθείς  παρίσταται στη συνεδρίαση . 
� Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο  κ. Πατσάκας Επαµεινώνδας, υπάλληλος του ∆ήµου για την 
τήρηση των πρακτικών. 

� Το 6ο Θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης µε θέµα «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηµατικής 
επιχορήγησης σε συλλόγους και σωµατεία µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου 
∆ιονύσου» προτάχθηκε και συζητήθηκε µετά το 1ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης δεδοµένων ότι 
παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση εκπρόσωποι των αθλητικών και Πολιτιστικών συλλόγων. 

� Τα θέµατα 11, 12 και 13 συζητήθηκαν εκτός της σειράς των στην Ηµερήσια ∆ιάταξη και λόγω του 
πεπερασµένου της ώρας προτάχθηκαν κατόπιν αιτήµατος που εξέφρασαν κάποιοι ∆ηµοτικοί 
Σύµβουλοι, συγκεκριµένα το 13ο θέµα µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆  µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΑΘΛΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Ο ΘΕΣΠΙΣ» συζητήθηκε µετά το 8ο θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης και 
ακολούθησε το 12ο µε τίτλο: «Ορισµός ∆. Σ. και εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του ΝΠ∆∆   
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  Η ΕΣΤΙΑ» και 
κατόπιν το 11ο µε τίτλο: «Αγορά ακινήτου για τη δηµιουργία Νέου Κοιµητηρίου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Αγίου Στεφάνου». 

 
..Αριθ. Απόφασης: ..92/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «2η Αναµόρφωση προϋπολογισµού οε 2013». 

 
Ο Πρόεδρος µετά την εκφώνηση του ..2ου.. θέµατος της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον 
Αντιδήµαρχο  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης κ. Πέππα Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση. 
 
Ο Αντιδήµαρχος κ. Πέππας Νικόλαος  ανέπτυξε το θέµα και  είπε  τα  εξής: 
       
Ο τροποποιηµένος προϋπολογισµός και το ετήσιο πρόγραµµα δράσης του ∆ήµου οικονοµικού 
έτους 2013 ψηφίστηκαν µε την αριθ. 21/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και επικυρώθηκαν 
µε την αριθ. πρωτ. 12012/10221/7-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής. 
 
Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού προέκυψαν νέες ανάγκες που  
δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξή του ή άλλες για τις οποίες δεν επαρκούν οι αρχικά 
εγγεγραµµένες πιστώσεις, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση για την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού και του Ετήσιου Προγράµµατος ∆ράσης,  σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 
161 του Νόµου 3463/2006 (∆ΚΚ),  τις σχετικές διατάξεις του Β.∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/15-6-
1959) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων»  και της 47490/18-
12-2012 ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονοµικών, ως εξής: 
 
Α. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων να µεταφερθεί µέρος ή όλη η πίστωση για την ενίσχυση του 
αποθεµατικού κεφαλαίου: 
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1) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7111 µε την ονοµασία «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων» να µεταφερθεί πίστωση ποσού (28.500,00) ΕΥΡΩ  (εναποµείνασα πίστωση 0,00 
ΕΥΡΩ). 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός κλπ» να µεταφερθεί πίστωση ποσού (133.512,86) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 
5.200,00  ΕΥΡΩ). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ» να 
µεταφερθεί πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 418,30 ΕΥΡΩ). 
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0001  µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε» 
να µεταφερθεί πίστωση ποσού (10.934,06) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 
5) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0003 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά για Υγειονοµική 
Περίθαλψη» να µεταφερθεί πίστωση ποσού (6.600,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 474,34 
ΕΥΡΩ). 
 
Τις παραπάνω πιστώσεις  τις µεταφέρουµε στο αποθεµατικό κεφάλαιο το οποίο από (147.858,03) 
ΕΥΡΩ ανήλθε σε (330.404,95) ΕΥΡΩ. 
 
Β. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο να µεταφερθούν οι παρακάτω πιστώσεις για τη δηµιουργία νέων 
ή για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
µισθός κλπ» να µεταφερθεί πίστωση ποσού (3.600,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 1.219.480,47  
ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ-ΤΠ∆Υ» να 
µεταφερθεί πίστωση ποσού (58.342,95) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 437.591,33 ΕΥΡΩ). 
3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 45.7112.0002 µε την ονοµασία «Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία 
νέου κοιµητηρίου στη θέση «Μπισµπίρι» ∆Κ Αγ. Στεφάνου» να µεταφερθεί πίστωση ποσού 
(160.000,00) ΕΥΡΩ.       
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα του ∆ήµου. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (330.404,95) ΕΥΡΩ εναπέµεινε πίστωση ποσού 
(108.462,00) ΕΥΡΩ. 
 
Γ. Μετά την παραπάνω 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013 τα τακτικά 
έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                 16.246.522,73 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:         4.265.000,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                20.511.522,73 ΕΥΡΩ 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (147.858,03) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε πίστωση ποσού 
(108.462,00) ΕΥΡΩ. 
 
Ανάλογα το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης αναµορφώνεται ως εξής: 
1. Οι λειτουργικές δαπάνες της ∆.Τ.Υ. µειώνονται κατά 154.046,94 € και το ποσό που εναποµένει 
ανέρχεται σε 957.597,16 € 
2. Οι δαπάνες επενδύσεων της ∆.Τ.Υ. αυξάνονται κατά 131.500,00 € και το συνολικό ποσό 
ανέρχεται σε 14.465.797,05 € 
3. Οι λειτουργικές δαπάνες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της ∆ιεύθυνσης Εσόδων 
και Περιουσίας αυξάνονται κατά 61.942,95 € και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 10.884.136,61 €. 
                                        
Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆.Σ. κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης 
«Αδέσµευτη ∆ηµοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Στην εισήγηση του θέµατος 
αναφέρεται επί λέξη « Επειδή µετά την ψήφιση του προϋπολογισµού προέκυψαν νέες ανάγκες που 
δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη και τροποποίησή του , σύµφωνα µε την 47490/18-12-2012 
ΚΥΑ Εσωτερικών και Οικονοµικών , παρακαλούµε για την αναµόρφωσή του». 
Ο ποιο πάνω ισχυρισµός, ότι η ανάγκη  απόκτησης του συγκεκριµένου χώρου στη θέση Μπισµπίρι 
για τη δηµιουργία νεκροταφείου είναι νέα και απρόβλεπτη προφανώς δεν ευσταθεί διότι αυτή είναι 
γνωστή τουλάχιστον µια δεκαπενταετία και επ’ ουδενί µπορεί να θεωρηθεί ως νέα , έκτακτη και µη 
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προβλέψιµη. Συνεπώς δεν συντρέχουν οι λόγοι που η πιο πάνω ΚΥΑ επιβάλει για την σύννοµη 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού.  
Επιπλέον φαίνεται ότι η δηµοτική αρχή είναι  απόλυτα  σίγουρη για την ψήφιση του εποµένου 11ου 
θέµατος της ηµερήσιας διάταξης που αφορά την αναγκαιότητα απόκτησης του ακινήτου στη θέση 
Μπισµπίρη, το οποίο µάλιστα χρειάζεται και αυξηµένη πλειοψηφία ώστε προχωρεί στην 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού πριν ληφθεί απόφαση για την απόκτηση του ακινήτου, αυτού 
διότι στην περίπτωση που το ∆. Σ. αποφασίσει να µην το αποκτήσει τι νόηµα έχει η εν λόγω 
αναµόρφωση.  
 Σε ότι αφορά την µετάταξη, αφενός αφορά τους µήνες Οκτώβριο έως ∆εκέµβριο, άρα δεν είναι 
άµεση ανάγκη  η συγκεκριµένη αναµόρφωση να γίνει σήµερα, αφετέρου σηµαντικότερο θα ήταν η 
διοίκηση να εξασφαλίσει µε ενέργειές της την δηµιουργία υπηρεσίας πολεοδοµικού γραφείου στο 
∆ήµο µας και όχι απλώς την µετάταξη ενός συγκεκριµένου υπαλλήλου, διότι όπως προκύπτει από 
την εισήγηση υπάρχει πρόβλεψη στον προϋπολογισµό για την κάλυψη των εν λόγω αναγκών 
µισθοδοσίας στην υπηρεσία πολεοδοµίας µε κωδικό 40 και γίνεται µεταφορά πίστωσης του 
αντίστοιχου ποσού στις οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες µε κωδικό 10.  
Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι διευκολύνονται κάποιες  µετατάξεις αλλά εγκαταλείπεται η δηµιουργία 
πολεοδοµικού γραφείου και προστίθεται ακόµα ένας διοικητικός υπάλληλος, στους ήδη 
υπάρχοντες, εκτός κι αν πρόκειται αργότερα να ξανά αναµορφώσουµε τον προϋπολογισµό και να 
ξανά µεταφέρουµε τις πιστώσεις από την οµάδα 10 οικονοµικές υπηρεσίες στην οµάδα 40 
πολεοδοµία. Για τους λόγους αυτούς καταψηφίζω την εισήγηση».  
  
Έπειτα, το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη, ως ειδική αγορητής της Παράταξης 
«Συµµαχία για τον πολίτη» και δήλωσε ότι ως παράταξη έχουν ζητήσει επισταµένως να 
τροποποιηθεί και να αναµορφωθεί ο προϋπολογισµός προκειµένου να βρεθεί το απαραίτητο 
κονδύλι για την αγορά της έκτασης για το νέο κοιµητήριο Αγίου Στεφάνου, είναι πάγιο αίτηµά τους, 
το υποστηρίζουν µε πάθος και θα ψηφίσουν την εισήγηση µε την προϋπόθεση ότι η έκταση που θα 
αγοραστεί θα χρησιµοποιηθεί µόνο για κοιµητήριο, µε αυτή τη δέσµευση. 
 
Κατόπιν το λόγο πήρε η ∆.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορητής της παράταξης: «Λαϊκή 
Συσπείρωση ∆ιονύσου» και δήλωσε ότι έχει ήδη τεκµηριώσει γιατί εξ αρχής διαφώνησε µε τον 
προϋπολογισµό και τον τρόπο που αυτός διαµορφώθηκε. Επεσήµανε ότι έχοντας µια συνολική 
αντίληψη και φιλοσοφία για το πώς πρέπει να γίνονται τα πράγµατα, στο επιµέρους δεν θεωρεί ότι 
αλλάζει κάτι γιατί το επιµέρους δεν αναιρεί τη γενικότερη πορεία και φιλοσοφία που έχουν οι 
προϋπολογισµοί. 
 
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 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. ∆. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) 

«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
� Τις διατάξεις του άρθρου 161 του Νόµου 3463/2006 (∆ΚΚ). 
� Τις σχετικές διατάξεις του Β. ∆. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/15-6-1959) «Περί οικονοµικής 

διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων»  και της 47490/18-12-2012 ΚΥΑ 
Εσωτερικών και Οικονοµικών 

� Τα αριθ. πρωτ. 15613/22-5-2013 και 33153/4-1-2013 έγγραφα του ∆ήµου. 
� Το αριθ. πρωτ. 15847/23-5-2013 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού και 

∆ιοικητικής Μέριµνας. 
� Την αριθ. 21/2013 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου που επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 

12012/10221/7-3-2013 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 
Αττικής. 

� 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 20 υπέρ, 13 Κατά και 3 Λευκές 
Μειοψηφούντων των κ. κ. ∆.Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάµ, Ζαµάνη ∆ιονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριο, 
Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκµοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελικής, Γιαρένη ∆ηµήτριου, 
Στάϊκου Θεόδωρου, Τσούκα Παναγιώτη, Σώκου Ζωής, Λουκάτου Παναγή, Φέρµελη Λυδίας και 
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Κοροβέση Βασιλικής για τους λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφηκαν στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Οι  ∆.Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος και Κουριδάκης Κωνσταντίνος δήλωσαν 
λευκή ψήφο  για τους λόγους που  ανάφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν 
στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
Εγκρίνει την 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού ο. ε. 2013 ως εξής: 
 
Α. Από τους παρακάτω ΚΑ των εξόδων µεταφέρεται µέρος ή όλη η πίστωση για την ενίσχυση του 
αποθεµατικού κεφαλαίου: 
1) Από τον ΚΑ των εξόδων 30.7111 µε την ονοµασία «Απαλλοτριώσεις οικοπέδων και εδαφικών 
εκτάσεων» µεταφέρεται πίστωση ποσού (28.500,00) ΕΥΡΩ  (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 
2) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
βασικός µισθός κλπ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (133.512,86) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 
5.200,00  ΕΥΡΩ). 
3) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0002 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.000,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 418,30 ΕΥΡΩ). 
4) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0001  µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά υπέρ ΤΣΜΕ∆Ε» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (10.934,06) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 0,00 ΕΥΡΩ). 
5) Από τον ΚΑ των εξόδων 40.6051.0003 µε την ονοµασία «Εργοδοτική εισφορά για Υγειονοµική 
Περίθαλψη» µεταφέρεται πίστωση ποσού (6.600,00) ΕΥΡΩ (εναποµείνασα πίστωση 474,34 
ΕΥΡΩ). 
 
Οι παραπάνω πιστώσεις µεταφέρονται στο αποθεµατικό κεφάλαιο το οποίο από (147.858,03) 
ΕΥΡΩ ανήλθε σε (330.404,95) ΕΥΡΩ. 
 
Β. Aπό το αποθεµατικό κεφάλαιο µεταφέρονται οι παρακάτω πιστώσεις για τη δηµιουργία νέων ή 
για την ενίσχυση ήδη εγγεγραµµένων πιστώσεων εξόδων: 
1) Στον ΚΑ των εξόδων 10.6011.0001 µε την ονοµασία «Τακτικές αποδοχές (περιλαµβάνονται 
µισθός κλπ» µεταφέρεται πίστωση ποσού (3.600,00) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 1.219.480,47  ΕΥΡΩ). 
2) Στον ΚΑ των εξόδων 00.6056 µε την ονοµασία «Ετήσια εισφορά υπέρ ΤΕΑ∆Υ-ΤΠ∆Υ» 
µεταφέρεται πίστωση ποσού (58.342,95) ΕΥΡΩ (ο ΚΑ ανήλθε σε 437.591,33 ΕΥΡΩ). 
3) Στον νέο ΚΑ των εξόδων 45.7112.0002 µε την ονοµασία «Αγορά ακινήτου για ίδρυση/λειτουργία 
νέου κοιµητηρίου στη θέση «Μπισµπίρι» ∆Κ Αγ. Στεφάνου» µεταφέρεται πίστωση ποσού 
(160.000,00) ΕΥΡΩ.       
Η εν λόγω δαπάνη θα αντιµετωπισθεί από έκτακτα ανειδίκευτα έσοδα του ∆ήµου. 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (330.404,95) ΕΥΡΩ εναπέµεινε πίστωση ποσού 
(108.462,00) ΕΥΡΩ. 
 
Γ. Μετά την παραπάνω 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2013 τα τακτικά 
έσοδα παρέµειναν ως είχαν, δηλαδή: 
 
0 Τακτικά έσοδα:                 16.246.522,73 ΕΥΡΩ 
21 Έσοδα ΠΟΕ Τακτικά:         4.265.000,00 ΕΥΡΩ 
Σύνολο Τακτικών:                20.511.522,73 ΕΥΡΩ 
 
Στο αποθεµατικό κεφάλαιο από πίστωση ποσού (147.858,03) ΕΥΡΩ, εναπέµεινε πίστωση ποσού 
(108.462,00) ΕΥΡΩ. 
 
Ανάλογα το Ετήσιο Πρόγραµµα ∆ράσης αναµορφώνεται ως εξής: 
1. Οι λειτουργικές δαπάνες της ∆.Τ.Υ. µειώνονται κατά 154.046,94 € και το ποσό που εναποµένει 
ανέρχεται σε 957.597,16 € 
2. Οι δαπάνες επενδύσεων της ∆.Τ.Υ. αυξάνονται κατά 131.500,00 € και το συνολικό ποσό 
ανέρχεται σε 14.465.797,05 € 
3. Οι λειτουργικές δαπάνες της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών και της ∆ιεύθυνσης Εσόδων 
και Περιουσίας αυξάνονται κατά 61.942,95 € και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 10.884.136,61 €. 
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Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος «∆ιαύγεια». 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ        ΤΑ  ΜΕΛΗ                
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.       ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ. 
      ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.     
      ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 

ΠΟΤΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟ∆ΩΡΑ. 
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ. 
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ. 
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ. 
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ. 
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ. 
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙ∆ΗΣ ΑΒΡΑΑΜ. 
ΖΑΜΑΝΗΣ ∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ. 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ. 
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙ∆Η ΚΑΛΛΙΟΠΗ. 
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ. 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ. 
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ. 
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ. 
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ. 
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ. 
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ). 
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ. 
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ. 
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ. 
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ. 
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ. 
ΡΟΪ∆ΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ. 

 ΚΟΥΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ. 
 ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥ∆ΙΑ. 
 ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ). 
 
Ακριβές Αντίγραφο 
Άγιος Στέφανος 31/05/2013 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ. 

 
 
Καρασαρλής Αναστάσιος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων ∆.Σ. 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών/Τµήµα Ταµειακής Υπηρεσίας . 
- ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού και ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
- Αυτοτελές τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής &∆ιαφάνειας  µε την 
υποχρέωση  για την ανάρτηση στην ιστοσελίδα του ∆ήµου. 

 


