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                                 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  
 
 
Στον   ΄Αγιο  Στέφανο σήµερα   11 Σεπτεµβρίου     του έτους 2014  ηµέρα  Πέµπτη       και 
ώρα 16.30µ.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   1329 /2014  πρόσκληση 
του Προέδρου  αυτού. 
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο  Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 15 µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου παρόντα ήταν τα  εξής   11  . 
  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
 
1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΤΖΑΝΕΤΗ  ΕΛΛΗ 

2 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
3 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΑΟΥΞΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ 
4  ΘΩΜΑΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΟΛΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
5 ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

6 ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓ  
7 ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ  
8 ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ  
9 ΡΕΠΟΥΛΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ              

10 ΓΙΑΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  

11 ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  

   
Στην  συνεδρίαση παρέστη και το αναπληρωµατικό µέλος του ∆Σ κα  ∆ήµητρα Παππά. 
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ΘΕΜΑ : Γ΄ Αναµόρφωση  προυπολογισµού οικ έτους 2014 
 
Ο Πρόεδρος του ∆.Σ του Ν.Π «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου 
∆ιονύσου « Η ΕΣΤΙΑ»» αναφέρει στα µέλη του ∆.Σ τα παρακάτω: 
Κύριοι Συνάδελφοι, 
΄Εχοντας 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  67865/54151/28-01-2014 απόφαση του 
Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής . 
Έχοντας υπ΄ όψη την έκβαση του προϋπολογισµού οικ.έτους 2014  ,  µετά την ψήφισή του 
οποίου  προέκυψε διαφοροποίηση ως προς τα έξοδα του ,  
 
πρέπει να ληφθεί απόφαση από το ∆ιοικητικό Συµβούλιο  του ΝΠ , για την αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού  οικ.έτους 2014  σύµφωνα µε τις διατάξεις    του Β∆ 17-5/15-6-1959  9 ΦΕΚ 
114/15-6-1959 « Περί Οικονοµικής ∆ιοικήσεως  του λογιστικού  των ∆ήµων και Κοινοτήτων»  
 
όπως παρακάτω αναλυτικά αναφέρεται και στους παρακάτω κωδικούς: 
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ΕΞΟ∆Α:  
Ο   ΚΑ  00.6117 «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελµατία» µειώνεται  κατά  5.000,00 ευρώ και γίνεται 115.000,00€ ευρώ. 
 
ΕΞΟ∆Α:  
Ο ΚΑ  00.6121«Εξοδα παράστασης  ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας Αντιδηµάρχου και 
Προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ)» αυξάνεται  κατά 5.000,00  ευρώ. Και 
γίνεται 16.000,00€ 
   
Μετά από τα παραπάνω δεν υπάρχει καµία µεταβολή στα τελικά αποτελέσµατα 
εσόδων –εξόδων   του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 .    
 
Το ∆Σ έχοντας  υπ’οψιν τα παραπάνω αποφασίζει κατά πλειοψηφία (διαφωνούντος 
του κ. Χάλαρη) και εγκρίνει την Γ΄ Αναµόρφωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 
ως εξής: 
 
ΕΞΟ∆Α:  
Ο   ΚΑ  00.6117 «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του 
ελεύθερου επαγγελµατία» µειώνεται  κατά  5.000,00 ευρώ και γίνεται 115.000,00€ ευρώ. 
 
ΕΞΟ∆Α:  
Ο ΚΑ  00.6121«Εξοδα παράστασης  ∆ηµάρχου ή Προέδρου κοινότητας Αντιδηµάρχου και 
Προέδρου δηµοτικού συµβουλίου (άρθρο 173 ∆ΚΚ)» αυξάνεται  κατά 5.000,00  ευρώ. Και 
γίνεται 16.000,00€ 
   
Μετά από τα παραπάνω δεν υπάρχει καµία µεταβολή στα τελικά  αποτελέσµατα  
εσόδων –εξόδων  του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 .    
 
Εξουσιοδοτείται ο αρµόδιος υπάλληλος για αποστολή της  παρούσας απόφασης για έγκριση 
από  το  ∆ηµοτικό Συµβούλιο    
 
Αφού συντάχθηκε το παρόν υπογράφεται όπως ακολουθεί. 
  
ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆Σ                                                                           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ  

                                                                                                              ΕΜΜ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ                                                   

ΣΤΕΦΟΥ ΒΑΛΑΣΙΑ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 
 ΘΩΜΑΙ∆Η ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
 
ΜΑΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ  ΓΕΩΡΓ 
 
ΒΟΥΤΣΑ ΒΙΡΓΙΝΙΑ 
ΑΣΚΗΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ  
ΓΙΑΛΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
ΧΑΛΑΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ  
ΡΕΠΟΥΛΗΣ   ΜΙΧΑΗΛ   
 
 Ακριβές απόσπασµα πρακτικού  
                                                 ΄             Άγιος Στέφανος  
           
                                                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΝΠ  
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                                                     ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ                                                       

 


