
1 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΤΗΣ 

16ης /9/2013 της 8ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

Σήμερα, ημέρα Δευτέρα 16 Σεπτεμβρίου 2013  και ώρα 14:00 συνεδρίασε η Εκτελεστική 

Επιτροπή του Δήμου Διονύσου, στον Άγ. Στέφανο, στο Δημοτικό Κατάστημα, στη διεύθυνση 

Λ.Λ. Μαραθώνος 29 & Αθανασίου Διάκου 1 τ.κ. 14565, μετά από την υπ’ αριθμ. 30650/12-9-

2013 γραπτή πρόσκληση του Προέδρου της κου Καλαφατέλη Ιωάννη, που δημοσιεύτηκε και 

κοινοποιήθηκε σε κάθε μέλος της χωριστά (Ν.3852/2010 άρθρ. 62), με θέματα συζήτησης: 

1ο: Συζήτηση και αξιολόγηση της πορείας εκτέλεσης του προϋπολογισμού για το Β΄ 

τρίμηνο οικονομικού έτους 2013 & σύνταξη σχετικής έκθεσης, βάσει του άρθρου 4 

παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας της Ε.Ε.  

2ο: Τρέχοντα θέματα 

Διαπιστώθηκε απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών παρευρέθηκαν οι εξής πέντε (5): 

1. Κοντάκης Κυριάκος, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας. 

2. Παππάς Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων & Υποδομών 

3. Πέππας Νικόλαος, Αντιδήμαρχος Οικονομικής Διαχείρισης 

4. Σακελλαρίου Διονύσιος, Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών & Ανθρώπινου 

Δυναμικού 

5. Σαραντάκη Θεοδώρα, Αντιδήμαρχος Παιδείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 

Απουσίασε ο κ. Κανατσούλης Ιωάννης, Αντιδήμαρχος Χωροταξίας & Ποιότητας Ζωής. 

Από τη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών, προσκεκλημένη ήταν η Προϊσταμένη κα Φλώρου 

Βασιλική και από τη Δ/νση Εσόδων ο κ. Αλεξανδρής. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα Χόνδρου Σεβαστή, Διοικητικό Υπάλληλο του Δήμου 

Διονύσου. 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

    ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

  ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αρ. Απόφασης 7/2013  
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1ο ΘΕΜΑ: Συζήτηση & αξιολόγηση της πορείας του προϋπολογισμού για το 

Β΄τρίμηνο του 2013 & σύνταξη σχετικής έκθεσης. 

Κατά την εκφώνηση του θέματος από τον Πρόεδρο της Εκτελεστικής Επιτροπής και Δήμαρχο 

Ιωάννη Καλαφατέλη, ακολούθησε συζήτηση και αξιολόγηση της πορείας του προϋπολογισμού 

για το Β΄τρίμηνο του έτους 2013, (άρθρο 62 παρ 3852/2010) με βάσει τα οικονομικά στοιχεία 

που η Οικονομική Υπηρεσία έθεσε στην διάθεση της Επιτροπής και με την συμμετοχή της κας 

Φλώρου και του κου Αλεξανδρή, οι οποίοι ενημέρωσαν, ανέλυσαν και έδωσαν όλες τις 

απαραίτητες διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα. 

Εν κατακλείδι, ο Αντιδημάρχος Οικονομικής Διαχείρισης κ. Πέππας Νικόλαος σημείωσε:  

«Η εν πολλοίς ικανοποιητική πορεία υλοποίησης του προϋπολογισμού του 2013 κατά το 

πρώτο εξάμηνο, οφείλεται αφενός στην άριστη συνεργασία εμού ως πολιτικού προϊσταμένου 

και της Οικονομικής Υπηρεσίας, και αφετέρου στην πρόνοια την οποία επιδείξαμε για την 

απαραίτητη περικοπή των δαπανών και στην ακριβή πρόβλεψη είσπραξης ως προς το σκέλος 

των εσόδων, ώστε να προβούμε στη σύνταξη ενός απόλυτα ρεαλιστικού και υλοποιήσιμου 

προϋπολογισμού. Δεν παραγνωρίζω και τη συμβολή κατά το τρέχον διάστημα του 

Αντιδημάρχου κ. Σακελλαρίου και της Δ/νσης Εσόδων στην πορεία υλοποίησης του σκέλους 

των εσόδων. Συνεπεία των ανωτέρω, μπορούμε να μιλάμε για ένα Δήμο ο οποίος από 

οικονομικής απόψεως, πετύχαμε να είναι εύρωστος και ασφαλής». 

η Επιτροπή λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω στοιχεία,  

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 

«συντάσσει τη σχετική Έκθεση, η οποία περιλαμβάνει ισοζύγιο Εσόδων και Δαπανών  

που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης». 

Η παρούσα απόφαση της Ε.Ε. έλαβε τον αριθμό 7/2013. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

  1. Κοντάκης Κυριάκος 

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ  ΙΩΑΝΝΗΣ  2. Παππάς Νικόλαος 

  3. Πέππας Νικόλαος 

  4. Σακελλαρίου Διονύσιος 

  5. Σαραντάκη Θεοδώρα 

   

Συνημμένα: 

1. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Β΄τριμήνου 2013. 

2. Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εξόδων Β΄τριμήνου 2013. 


