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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..27η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-10-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..339/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..27ης/7-10-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..7η Οκτωβρίου 2019.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. 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. 
37307/3-10-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Ιωάννη 
Καλαφατέλη, ∆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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Απάντηση επί εγγράφου Ταµιακής Υπηρεσίας περί 
αποζηµιώσεων από κακοτεχνίες οδοστρώµατος». 
ΘΕΜΑ 1ο: «ανάκληση της απόφασης 221/2019 της Ο.Ε. του ∆ήµου και 
έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού της 8ης 
Μαΐου 2019 για την ανάθεση του έργου: «Ολοκλήρωση έργων αποχέτευσης 
ακαθάρτων ∆Κ ∆ροσιάς»¨προϋπολογισµού €5.400.000 (πλέον ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση της υπ’ αριθ. 19/2019 απόφασης του ∆.Σ. του ν.π. 
∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας Θεόδωρου και ∆έσποινα Κυριακίδου περί ’έγκρισης 
απολογισµού οικ. έτους 2018’».  
ΘΕΜΑ 3ο: «ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για την παραλαβή αρχικών εγγραφών- 
τελικών στοιχείων κτηµατογράφησης για ακίνητα του ∆ήµου ∆ιονύσου από τα 
κτηµατολογικά γραφεία Αχαρνών, Μαραθώνος και Ν. Ερυθραίας».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινών µειοδοτών του ανοικτού διαγωνισµού «Προµήθεια 
Ηλεκτρολογικού Υλικού», συνολικού ποσού 209.622,00€, συµπ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Ματαίωση διαδικασίας, ανοικτού διαγωνισµού για την υπηρεσία 
«Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα 
µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού προϋπολογισµού 
406.000,00€». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Αίτηµα του κ. ∆εσύλλα Ανδρέα περί καταβολής αποζηµίωσης  για 
ζηµιά στη µεταλλική περίφραξη της οικίας του από αρπάγη του ∆ήµου». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την παροχή χρηµατικής επιχορήγησης 
έτους 2019 σε Πολιτιστικούς, Αθλητικούς Συλλόγους-Σωµατεία και Ιερούς 
Ναούς µε έδρα εντός των διοικητικών ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για τη διοργάνωση θεατρικών 
παραστάσεων της θεατρικής οµάδας Άνοιξης ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2019 - Κ.Α. 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εξειδίκευση πίστωσης  για την προµήθεια εδεσµάτων και 
συναφών ειδών catering - ΚΑΕ: 15.6471.0003». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την Προµήθεια Κλασικής Κιθάρας, 
Υποποδίου Κιθάρας, Χορδών, Αναλογιών Μουσικής – Ορχήστρας και 
Εξαρτήµατος Πεντάλ Πιάνου». 
 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης Ιωάννης   1. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 
2. Τσουδερός Ιωάννης 
3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Φώτος Βασίλειος 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
7. Τσούκας Παναγιώτης 
8. Τσεβάς Χρήστος. 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆Σ κ. Κουριδάκης προσήλθε κατά την συζήτηση του 2ου θέµατος 
ΕΗ∆. 
  
Αριθµός Απόφασης: 339/2019 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «3η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019». 

 
        O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ  
1) Η αριθ.  839/2018  (Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του ∆ήµου ο.ε. 2019 
και η αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία επικυρώθηκε. 
2) Η αριθ. πρωτ. οικ. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-7-2018) Κ.Υ.Α. 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/2004 (253 Β΄) 
απόφασης».  
3) Η αριθ. 161/26-3-2019 (Α∆Α: ΩΨΝΥΩ93-ΡΤ9) απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 1η αναµόρφωση – υποχρεωτική του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου και θεωρήθηκε κατά τεκµήριο νόµιµη µε την 
αριθ. πρωτ.  36431/10173/17-4-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
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4) Η αριθ. 223/22-07-2019 (Α∆Α: 6Ω7ΑΩ93-3ΣΕ) Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 2η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου και θεωρήθηκε κατά τεκµήριο νόµιµη µε την 
αριθ. πρωτ.  76088/20233/20-08-2019 Απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1. Τα υπ΄ αριθ. πρωτ.  37308/3-10-2019, 30392/22-7-2019, 26382/11-7-
2019, έγγραφα  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

2. Τα αριθ. πρωτ. 37445/07-10-2019 , 37207/03-10-2019,  έγγραφα  της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

3. Το αριθ. πρωτ. 36666/27-09-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εσόδων & 
Περιουσίας . 

4. Τα αριθ. πρωτ. 35309/03-10-2019 , 36235/25-09-2019 έγγραφα της 
∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 

5. το από 30-09-2019    έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
6. το από 30-09-2019 έγγραφο του Λογιστηρίου  
7. Τα αριθ. πρωτ. 37002/01-10-2019, 34841/12-09-2019  έγγραφα του 

Τµήµατος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
8. Το αριθµ πρωτ 60871/29-08-2019 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και το 

από 2641 28/06/2019  ΦΕΚ Β’ Περί Εκλογικής Αποζηµίωσης  
 
Α.  Ο προϋπολογισµός του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2019 εγκρίθηκε µε την 
αριθ. 839/2018  (Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-2019  
απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής,  η οποία 
πρωτοκολλήθηκε στο ∆ήµο µε αριθµό  6816/5-2-2019. 
 
Β. 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 
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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 ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  
Γ . 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 
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.» 
 
Η ανωτέρω ρύθµιση κρίνεται απαραίτητη, καθώς επιδιώκεται η δηµιουργία 
ενός ευέλικτου πλαισίου σε µια ιδιαίτερα ασφυκτική οικονοµική συγκυρία. Οι 
δήµοι καλούνται, κατά περίπτωση, να διαχειριστούν καταστάσεις και ζητήµατα 
που χρήζουν άµεσης οικονοµικής διευθέτησης, στερούµενοι συχνά ανάλογων 
πιστώσεων. 
Με την εν λόγω διάταξη, λοιπόν, παρέχεται η δυνατότητα στο δηµοτικό 
συµβούλιο να αποφασίζει κατά την κρίση του, τη µεταφορά πιστώσεων από 
έργο σε έργο ή σε οποιοδήποτε άλλο κωδικό αριθµό δαπάνης, της οποίας η 
αναγκαιότητα υλοποίησης θεωρείται επιτακτική (π.χ. άµεση εκτέλεση 
τελεσίδικης δικαστικής απόφασης) ή µπορεί να θέτει σε κίνδυνο την οµαλή 
οικονοµική λειτουργία του δήµου, διασφαλίζοντας µε τον τρόπο αυτό την 
αποτελεσµατικότερη διοίκηση των τοπικών υποθέσεων και µε γνώµονα πάντα 
την εξυπηρέτηση του δηµόσιου συµφέροντος. (Αιτιολογική Έκθεση 
Ν.4483/17) 
 
∆. Με τις διατάξεις του άρθρου 5 «Υποχρεωτικές Αναµορφώσεις Π/Υ» της 
αριθ.   οικ. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-7-2018) Κ.Υ.Α ορίζεται ότι: 
«1. Μετά τη λήξη της χρήσης 2018 και έως το τέλος Φεβρουαρίου του 2019, οι 
δήµοι και τα νοµικά πρόσωπα υποχρεούνται να επανελέγξουν τις παραδοχές 
µε βάση τις οποίες κατήρτισαν τον Π/Υ του 2019 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 31.12.2018, προκειµένου αυτός να καταστεί ρεαλιστικός…».   
Με την αριθ. 161/26-3-2019 (Α∆Α: ΩΨΝΥΩ93-ΡΤ9) απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου εγκρίθηκε η 1η αναµόρφωση – υποχρεωτική του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου και θεωρήθηκε κατά τεκµήριο νόµιµη µε την 
αριθ. πρωτ.  36431/10173/17-4-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  
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Επίσης µε την αριθ. 223/22-07-2019 (Α∆Α: 6Ω7ΑΩ93-3ΣΕ) Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 2η αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου και θεωρήθηκε κατά τεκµήριο νόµιµη µε την αριθ. πρωτ.  
76088/20233/20-08-2019 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής 
 
Ε. Επειδή µετά την ψήφιση και την επικύρωση του προϋπολογισµού ο.ε. 2019  
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 ∆ήµου,  β) η ενίσχυση των  Κ.Α. 
εσόδων  1211.0006 «Έκτακτη χρηµ/ση Υπ. Εσωτερικών για την καταβολή 
εκλογικής αποζηµίωσης» και των  αντίστοιχων  Κ.Α.  εξόδων  (10.6012.0004, 
10.6022.002, 10.6041.0007) «Εκλογική Αποζηµίωση  υπαλλήλων» και γ) οι  
µειώσεις των υπολοίπων ποσών των Κ.Α εξόδων, καθώς δεν υφίστανται 
πλέον οι ανάγκες λόγω ολοκλήρωσης των διαγωνιστικών διαδικασιών και η 
µεταφορά των πιστώσεων τους στο ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ  
Έχοντας υπόψη: 
1) Τις  διατάξεις του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος 
Α'): Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων 

2) Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
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)  Τις ∆ιατάξεις του Ν. 3463/2006, Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
6) Την αριθ. πρωτ. οικ. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-7-2018) Κ.Υ.Α. 
«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/2004 (253 Β΄) 
απόφασης».  
7) Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος 
ψηφίστηκε µε την αριθ. 839/2018 (Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) και επικυρώθηκε µε 
την αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία επικυρώθηκε. 
8)Τα αναφερόµενα στην παρούσα  σχετικά και συνηµµένα έγγραφα και 
αποφάσεις.  
 
 
Παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την  3η  
αναµόρφωση    του   προϋπολογισµού του ∆ήµου,   οικονοµικού έτους 2019,    
όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα και η οποία στη συνέχεια θα 
υποβληθεί για έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών του 
∆ήµου.   
   
Μετά την παραπάνω 3η  Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2019 δεν επέρχεται  καµία µεταβολή στο ύψος των ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
καθώς και της  ΟΜΑ∆ΑΣ Ι  ΕΣΟ∆ΩΝ του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ   
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (31.186,03) ΕΥΡΩ, όπως είχε διαµορφωθεί µε 
την 2η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού ο.ε. 2019, αυξάνεται  σε 
(160.256,03) ΕΥΡΩ, µε την παρούσα αναµόρφωση 
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Η Οικονοµική επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του ν. 3852/2010 όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 
� Τις  διατάξεις του άρθρου 8 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/1959 

τεύχος Α'): Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και 
Κοινοτήτων 
� Τις διατάξεις της παρ. 5  του άρθρου 23 του Νόµου  3536/2007. 
� Το αριθ. πρωτ. 28376/18.07.2012 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών  
� Τις διατάξεις της  παρ. 5 του άρθρου 77 του  Νόµου 4172/2013. 
� Τις ∆ιατάξεις του Ν. 3463/2006, Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
� Την αριθ. πρωτ. οικ. 38347/25-7-2018 (ΦΕΚ 3086/Β/27-7-2018) Κ.Υ.Α. 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
οικονοµικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/2004 (253 
Β΄) απόφασης».  
� Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2019, ο οποίος 

ψηφίστηκε µε την αριθ. 839/2018 (Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) και 
επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 απόφαση του 
Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής µε την οποία 
επικυρώθηκε. 
� Τα αναφερόµενα σχετικά και συνηµµένα έγγραφα και αποφάσεις.  
� Την αριθ. 161/26-3-2019 (Α∆Α: ΩΨΝΥΩ93-ΡΤ9) απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 1η αναµόρφωση – 
υποχρεωτική του προϋπολογισµού του ∆ήµου και θεωρήθηκε κατά 
τεκµήριο νόµιµη µε την αριθ. πρωτ.  36431/10173/17-4-2019 απόφαση 
του Συντονιστή της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� Η αριθ. 223/22-07-2019 (Α∆Α: 6Ω7ΑΩ93-3ΣΕ) Απόφαση του 

∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 2η αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου και θεωρήθηκε κατά τεκµήριο νόµιµη µε 
την αριθ. πρωτ.  76088/20233/20-08-2019 Απόφαση του Συντονιστή 
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής 
� Τα υπ’ αριθ. πρωτ.  37308/3-10-2019, 30392/22-7-2019, 26382/11-7-

2019, έγγραφα  της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 
� Τα αριθ. πρωτ. 37445/07-10-2019 , 37207/03-10-2019,  έγγραφα  της 

∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
� Το αριθ. πρωτ. 36666/27-09-2019 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Εσόδων & 

Περιουσίας . 
� Τα αριθ. πρωτ. 35309/03-10-2019 , 36235/25-09-2019 έγγραφα της 

∆ιεύθυνσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας. 
� το από 30-09-2019    έγγραφο της ∆ιεύθυνσης ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
� το από 30-09-2019 έγγραφο του Λογιστηρίου  
� Τα αριθ. πρωτ. 37002/01-10-2019, 34841/12-09-2019  έγγραφα του 

Τµήµατος Κοιν. Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού & Αθλητισµού. 
� Το αριθµ πρωτ 60871/29-08-2019 έγγραφο του Υπ. Εσωτερικών και το 

από 2641 28/06/2019  ΦΕΚ Β’ Περί Εκλογικής Αποζηµίωσης 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Ζαµάνη και Τσούκα που καταψήφισαν για 

τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά 
καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

Ο ∆Σ κ. Κουριδάκης δήλωσε λευκή ψήφο. 
 
Εγκρίνει την 3η  αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου,   

οικονοµικού έτους 2019, όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα και η οποία 
υποβάλλεται για έγκριση - ψήφιση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, σύµφωνα µε τις 
προαναφερόµενες διατάξεις και τα σχετικά έγγραφα των υπηρεσιών του 
∆ήµου.   
   
Μετά την παραπάνω 3η  Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 
2019 δεν επέρχεται καµία µεταβολή στο ύψος των ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
καθώς και της ΟΜΑ∆ΑΣ Ι ΕΣΟ∆ΩΝ του ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ.   
 
Το αποθεµατικό κεφάλαιο από (31.186,03) ΕΥΡΩ, όπως είχε διαµορφωθεί µε 
την 2η Αναµόρφωση του Προϋπολογισµού ο.ε. 2019, αυξάνεται σε 
(160.256,03) 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  
 
 
 

Καλαφατέλης Ιωάννης 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσουδερός Ιωάννης 
2. Κριεµάδης Στέφανος 
3. Φώτος Βασίλειος 
4. Κρητικός Αθανάσιος 
5. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Κουριδάκης Κωνσταντίνος. 
8. Τσεβάς Χρήστος. 

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

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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