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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..34η/2018..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-11-2018 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..411/2018.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της ..34ης/6-11-2018.. Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την . 6η Νοεμβρίου 2018.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
38085/2-11-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου 
Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, 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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση μελέτης & κατάρτιση όρων διακήρυξης για την 
μαγνητοφώνηση απομαγνητοφώνηση, βιβλιοδεσία και αναπαραγωγή των 
πρακτικών του Δημοτικού Συμβουλίου της Εκτελεστικής Επιτροπής της 
Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής». 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 
Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018». 

ΘΕΜΑ 3ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών  κατακύρωσης) 
Συνοπτικού Διαγωνισμού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΟΥ 
ΠΟΤΙΣΜΑΤΟΣ  - (CPV) : 77310000-6 (Φύτευση και συντήρηση χώρων 
πρασίνου)--ΑΔΑΜ: 18REQ003195597 και  2) Κατακύρωση του Διαγωνισμού 
στην  εταιρεία ΣΙΔΕΡΗ ΜΑΡΙΑ ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΑΣΙΝΟΥ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο1 του Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για 
την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ Β & Γ » συνολικής προσυπολογιζόμενης αξίας 31.277,76 € 
συμπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV) : 44512000-2 , 31500000-1  ΑΔΑΜ: 
18REQ002935395  και  2) Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  αναδόχου τις 
εταιρείες   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ ΕΠΕ  για την ΟΜΑΔΑ Β   και 
ΑΡΠΕΔΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑΔΑ Γ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση   όρων  συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικού, κήρυξη της διαδικασίας ως άγονη, 
επανάληψη του συνοπτικού διαγωνισμού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα 
κοιμητήρια των δημοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, 
συμπ/νου ΦΠΑ., ΕΠΑ».  
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ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος 
συνοπτικού διαγωνισμού και ανακήρυξη μειοδότη  για την «Υπηρεσία 
πλυσίματος κάδων»».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος 
ανοικτού διαγωνισμού και ανακήρυξη  μειοδοτών  για την προμήθεια 
ανταλλακτικών συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής για 
την Έκδοση -Ανανέωση Δικαιολογητικών Οδηγών του Δήμου (Δίπλωμα 
Οδήγησης, Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (ΠΕΙ), Κάρτα 
Ηλεκτρονικού Ταχογράφου)».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής για 
την Καταβολή Παραβόλων και Δαπάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και   
Βεβαίωσης Ταχογράφων».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Συμπλήρωση της 331/2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής 
«ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΕ ΑΙΤΗΜΑ ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ 
ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ»».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτημα του κ. Μπαλιούση Ευάγγελου περί καταβολής αποζημίωσης για 
καταστροφή της περίφραξης του οικοπέδου του από αρπάγη του Δήμου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Τροποποίηση του εδαφ. 4 της υπ’ αριθμ. 348/2018 ΑΟΕ και 
έγκριση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή του αναδόχου Κ. 
ΣΙΑΜΙΔΗΣ ΑΕ». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Aποδοχή δωρεάς από την εταιρεία ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια 
Οχημάτων»». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια 
Ασφάλτου»». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια 
Παροχής Υπηρεσίας (Εργασίας) Οδοκαθαρισμού και Συντήρησης 
Καθαριότητας (Οδών, Πλατειών και λοιπών Κοινοχρήστων Χώρων των Επτά 
Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου) Έτους 2018»». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αίτημα της κας. Βερναρδή Παρασκευής περί καταβολής 
αποζημίωσης για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 19ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝΔΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση της τεχνικής περιγραφής για την Προμήθεια Εξέδρας 
Εκδηλώσεων». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Κατακύρωση της σύμβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΥΔΡΟΠΑΡΟΧΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΛΑΙΟ ΣΤΟ ΝΕΟ ΔΙΚΤΥΟ ΛΟΓΩ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», προϋπολογισμού 
284.000,00 € (με ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων 
μηνός ΜΑΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων 
μηνός ΙΟΥΝΙΟΥ 2018». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασμού εσόδων-εξόδων 
μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2018». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης Δημήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του 
Δήμου Διονύσου. 
Ο ΔΣ κ. Καλαφατέλης προσήλθε μετά την ψήφιση του 16ου θέματος. 
 

Αριθμός Απόφασης:  ..411/2018.. 
 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 
Δήμου Γ΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2018». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
 ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 

1) Τριμηνιαία Έκθεση – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού  

           εσόδων Γ΄ τριμήνου 2018. 

2) Τριμηνιαία Έκθεση– Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού  

           δαπανών  Γ΄ τριμήνου 2018. 

 
 

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

οικονομικών υπηρεσιών του οικείου Δήμου, μετά τη λήξη κάθε τριμήνου 

υποβάλλει στο δημοτικό συμβούλιο έκθεση για τα αποτελέσματα εκτέλεσης 

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 Δήμου και στο διαδίκτυο, 

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

γνωστοποιούμενοι οι σχετικοί αριθμοί διαδικτυακής ανάρτησης (ΑΔΑ) 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 Δήμων 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. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου ψηφίστηκε ο  προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018  και 

επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση του 

Συντονιστή  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 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 Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού 

έτους 2018  και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 

απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

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

στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου. 

 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 

2018, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 
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 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του 

έτους 2018, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. 

 
Παρακαλούμε να ληφθεί σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για την 

κατάρτιση και την υποβολή στο Δημοτικό Συμβούλιο της έκθεσης εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού του  Γ΄  τριμήνου του έτους 2018, ως ακολούθως:  

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 

2018, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του 

έτους 2018, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. 

 

Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο 

ισολογισμός του Δήμου ο.ε.  2016.  

Οι ως άνω πίνακες αποτελεσμάτων  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας.  

 

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

αναρτώνται στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»). 

 

Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.  

 
 

 
 
         Η Οικονομική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
 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 Δήμων και Περιφερειών» 

 την αριθ. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου με την οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του 
οικονομικού έτους 2018  και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 
103503/36449/22-1-2018 απόφαση του Συντονιστή της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 
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 τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως 
αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου. 

 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του 
έτους 2018, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 

 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου 
του έτους 2018, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΗ  

 
Μειοψηφούντος του ΔΣ κ. Καρασαρλή για τους λόγους που ανέφερε στην 

τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα 
πρακτικά. 

 
Καταρτίζει και υποβάλλει στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης 

του προϋπολογισμού του  Γ΄  τριμήνου του έτους 2018, ως ακολούθως:  
 
 
 

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Γ΄ τριμήνου του έτους 
2018, εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα 1. 
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Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Γ΄ τριμήνου του 
έτους 2018, εμφανίζονται στον κάτωθι πίνακα 2. 
 

 
 
 
Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο 
ισολογισμός του Δήμου ο.ε.  2016.  
 
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.  

 
 Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράμματος «Διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 

Ζαμάνης Διονύσιος 
Δήμαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης Δημήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση: 

 Δημοτικό Συμβούλιο 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 

 


