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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-1-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..16/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..2ης/29-1-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .29η Ιανουαρίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. 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. 
.3336/25-1-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆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 στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΗ∆ Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας πετρελαίου 
θέρµανσης για της ανάγκες των σχολικών µονάδων της πρωτοβάθµιας 
εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 1ο:« Απαλλαγή υπολόγου παγίας προκαταβολής έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια και 
εγκατάσταση σειρήνων συναγερµού πολιτικής άµυνας» συνολικού 
προϋπολογισµού 57.784,00€».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση  Πρακτικού   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για «Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ 
Εξοπλισµού Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών 
Μηχανηµάτων, Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια 
Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)»».  
ΘΕΜΑ 4ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο3  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
ΣΤΟΛΟΥ ΟΧΗΜΑΤΩΝ, ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΥΛΙΚΟΥ & ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ∆ΕΛΤΙΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ∆HMOY 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία LINK 
TECHNOLOGIES ΛΙΝΚ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ».  
ΘΕΜΑ 5ο:«1) Έγκριση πρακτικού Νο 2  του Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ∆ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ 
ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΠ∆∆ 
ΑΥΤΟΥ  για τα έτη 2017-2018 CPV : 39830000-9     - Α∆ΑΜ 
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17REQ001562416 2) Κατακύρωση  του διαγωνισµού στην εταιρεία 
ΣΚΟΥΡΙΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ του ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ».  
ΘΕΜΑ 6ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια 
άλατος».  
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη  µειοδότη για την προµήθεια υλικού 
και λογισµικού αναβάθµισης υποδοµών πληροφορικής ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
επίπλων και κινητού εξοπλισµού και επισυναπτόµενων όρων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και 
έγκριση απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)».  
ΘΕΜΑ 10ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. Κρυονερίου 
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Χριστόπουλου ∆ηµήτρη».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και 
την απαλλαγή του Υπολόγου κ Ποτίδη Χρήστου».  
ΘΕΜΑ 12ο:« Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017 της ∆.Κ. ∆ιονύσου  
και την απαλλαγή του Υπολόγου κ Αναστασίου Μπάση».  
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού 

∆ήµου ∆΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2017».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπανών  παρελθόντων οικονοµικών ετών 
(προµήθειας καυσίµων για την κίνηση των οχηµάτων του ∆ήµου β΄ 
δεκαπενθηµέρου µηνός Νοεµβρίου 2017) και  διάθεση   πιστώσεων σε βάρος 
αντιστοίχων ΚΑΕ του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Aνατροπή των αποφάσεων ανάληψης υποχρέωσης - δέσµευσης 
πίστωσης του οικονοµικού έτους 2017 µε ηµεροµηνία ανατροπής την 
31/12/2017». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη δηµοσίευση της 
Συνοπτικής Κατάστασης του Προϋπολογισµού Εσόδων - Εξόδων του ∆ήµου 
ο.ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Βαφειάδου Ειρήνης (27.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµπλήρωση της 388/2017 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«Αποκατάσταση φθορών οδοστρωµάτων (λακκούβες) ∆ήµου ∆ιονύσου για το 
έτος 2017», προϋπολογισµού 200.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   3. Καρασαρλής Αναστάσιος 
4. Στάικος Θεόδωρος      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..16/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού 

∆ήµου ∆΄ τριµήνου οικονοµικού έτους 2017».  
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Τριµηνιαία Έκθεση – Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού  

           εσόδων ∆΄ τριµήνου 2017. 

2) Τριµηνιαία Έκθεση– Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού  

           δαπανών  ∆΄ τριµήνου 2017. 

 
 

Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 

3852/10, ορίζεται ότι: 

«1. Η οικονοµική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 

οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 

αρµοδιότητες: α) συντάσσει τον προϋπολογισµό του δήµου, β) ελέγχει την 

υλοποίηση του προϋπολογισµού και υποβάλλει ανά τρίµηνο έκθεση προς το 

δηµοτικό συµβούλιο, στην οποία παρουσιάζεται η κατάσταση των εσόδων και 

εξόδων του δήµου. Η έκθεση αυτή στην οποία καταχωρούνται και τυχόν 

παρατηρήσεις της µειοψηφίας, δηµοσιεύεται υποχρεωτικά στην ιστοσελίδα 

του δήµου». 

 

Με την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 , όπως τροποποιήθηκε από 

την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 

39 του Νόµου  4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»,  ορίζονται τα εξής: 

«9. Η οικονοµική επιτροπή, έπειτα από εισήγηση του υπευθύνου των 

οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου, µετά τη λήξη κάθε τριµήνου 

υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο έκθεση για τα αποτελέσµατα εκτέλεσης 
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του προϋπολογισµού, κατά το χρονικό διάστηµα από την αρχή του 

οικονοµικού έτους έως το τέλος του συγκεκριµένου τριµήνου. Στην έκθεση 

διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας και επισυνάπτεται 

σε αυτή η εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών, καθώς και η 

έκθεση του προηγούµενου τριµήνου. Η έκθεση µετά των συνηµµένων της 

υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών 

από τη λήξη κάθε τριµήνου. 

Εάν, µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου και τρίτου τριµήνου κάθε 

οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί από την οικονοµική επιτροπή, σύµφωνα µε 

την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό 

έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που εκτιµάται ότι δεν θα 

εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το δηµοτικό συµβούλιο προβαίνει 

υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός 

προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών από την υποβολή σε αυτό της έκθεσης 

από την οικονοµική επιτροπή, µειώνοντας τα παραπάνω έσοδα, σύµφωνα µε 

την εισήγησή της και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να µην 

καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. 

Σε περιπτώσεις όπου από την έκθεση προκύπτει ότι δεν απαιτείται 

αναµόρφωση του προϋπολογισµού, αυτό διαπιστώνεται από το δηµοτικό 

συµβούλιο µε απόφασή του που λαµβάνεται εντός της ίδιας προθεσµίας, 

δυνάµενο αυτό να προβεί σε αναµόρφωσή του για τους λόγους που 

αναφέρονται στο προηγούµενο εδάφιο. 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. 

Η έκθεση, µετά των συνηµµένων της και η απόφαση του δηµοτικού 

συµβουλίου αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου ∆ήµου και στο διαδίκτυο, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραµµα ∆ιαύγεια»), 

γνωστοποιούµενοι οι σχετικοί αριθµοί διαδικτυακής ανάρτησης (Α∆Α) στον 

Ελεγκτή Νοµιµότητας και στην οικεία υπηρεσία Επιτρόπου για την εφαρµογή 

των διατάξεων του άρθρου 277 του ν. 3852/2010. 

Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνονται στην έκθεση ή και να τη 

συνοδεύουν, καθώς και κάθε άλλο θέµα για την εφαρµογή της παραγράφου 

αυτής καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.» 
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Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  αριθ. οικ. 

40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργού 

Εσωτερικών περί «Καθορισµού των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται 

στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και 

Περιφερειών», στην οποία καθορίζονται τα στοιχεία που περιλαµβάνονται 

στην τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα αποτελέσµατα εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού, που υποβάλλεται στο δηµοτικό συµβούλιο από την 

οικονοµική επιτροπή.  

 

Με την αριθ. 228/2016 (Α∆Α: 7M37Ω93-∆9Φ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ψηφίστηκε ο  προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2017  και 

επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 απόφαση του 

Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  

 

Έχοντας υπόψη:  

− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν.  3852/2010. 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την 

παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 39 

του Νόµου  4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) «Επείγουσες ρυθµίσεις 

αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»  

− την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση 

Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισµού των στοιχείων τα οποία 

περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την αριθ. 228/2016 (Α∆Α: 7M37Ω93-∆9Φ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του οικονοµικού 

έτους 2017  και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 107119/38932/30-1-2017 

απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 

− τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται 

στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου. 

− Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του έτους 

2017, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 
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− Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆΄ τριµήνου του 

έτους 2017, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 

 
Παρακαλούµε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

κατάρτιση και την υποβολή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης 

του προϋπολογισµού του  ∆΄  τριµήνου του έτους 2017, ως ακολούθως:  

Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του έτους 

2017, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 

Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆΄ τριµήνου του 

έτους 2017, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 

 

Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο 

ισολογισµός του ∆ήµου ο.ε.  2015.  

 

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

 
 
 
Η Οικονοµική επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε 

από την παρ 4 του άρθρου 43 του ν. 3979/2011 και αντικαταστάθηκε 
µε το άρθρο 39 του Νόµου  4257/2014 (ΦΕΚ 93 Α/14-4-2014) 
«Επείγουσες ρυθµίσεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»  
� την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 

απόφαση Υπουργού Εσωτερικών περί «Καθορισµού των στοιχείων τα 
οποία περιλαµβάνονται στην έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 
� την αριθ. 228/2016 (Α∆Α: 7M37Ω93-∆9Φ) απόφαση του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του 
οικονοµικού έτους 2017  και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 
107119/38932/30-1-2017 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
� τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως 

αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του ∆ήµου. 
� Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του 

έτους 2017, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 
� Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆΄ τριµήνου 

του έτους 2017, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Καταρτίζει και υποβάλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του 

προϋπολογισµού του  ∆΄  τριµήνου του έτους 2017, ως ακολούθως:  

Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του έτους 

2017, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 

 

 

Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆΄ τριµήνου του 

έτους 2017, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 
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Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο 

ισολογισµός του ∆ήµου ο.ε.  2015.  

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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


