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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..40η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-12-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..498/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..40ης/12-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..12η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..12:30.. 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. 
42487/7-12-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 8ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση πρακτικού 
-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη προσωρινού µειοδότη του 
συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  «Μεταφοράς πολιτών, για 
συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις», 
συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 22ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): 
«ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή 
ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ». 
ΘΕΜΑ 23ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση µελέτης, 
κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας ανοιχτού 
διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ».  
ΘΕΜΑ 24ο(Μεταφέρεται από την συνεδρίαση της 11ης-12-18.): «Έγκριση µελέτης, 
κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας 
διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - 
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ 
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”».  
� ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 

∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση, α) της µελέτης 05/2018 της ∆ιεύθυνσης  Οικονοµικών 
υπηρεσιών του τµήµατος προµηθειών και διαχείρισης υλικών  για «Προµήθεια 
ειδών καθαριότητας  & ευπρεπισµού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των ΝΠ∆∆,  αυτού,  για τα έτη 2018-2019, συνολικού 
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προϋπολογισµού 77.131,96 συµπ. ΦΠΑ 24% (CPV): 39830000-9  - Α∆ΑΜ: 
18REQ003903554   β) των όρων διακήρυξης του ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης 
Προσφορών του ∆ιαγωνισµού».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Ογκωδών Απορριµµάτων»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και 
Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και 
∆εξαµενών Πόσιµου Νερού»». Αποσύρεται από την Η∆ 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Μελέτης και όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια 
Ανταλλακτικών-Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α) της 25/2018 Μελέτης της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών, β) των όρων διακήρυξης του δηµόσιου ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού και γ) την συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και 
Αξιολόγησης Προσφορών του ∆ιαγωνισµού για την Προµήθεια Φρέσκου 
Παστεριωµένου Γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2019». Αποσύρεται από την Η∆ 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οχτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Κριεµάδης Στέφανος 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Αριθµός Απόφασης:  ..498/2018.. 

 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Σύνταξη Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) 

∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019». 
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1. Οι διατάξεις του Νόµου  4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις …» ( ΦΕΚ 

Α΄18) άρθρο 4 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ», όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του Νόµου 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) και 197 

του Νόµου 4555/2018 (Α΄ 133), 77 του Νόµου 4172/2013 (Α΄167), όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 189 του Νόµου 4555/2018, τα άρθρα 27 και 64 
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του Νόµου  Ν.4270/2014  ( Α΄ 143), όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το 

άρθρου 78 του Νόµου 4316/2014 (Α΄ 270).  

2.  Η αριθ. οικ. 38347/28-7-2018 (Α∆Α: 73Ξ3465ΧΘ7ΛΝΞ) 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. Οι  αριθ.  πρωτ. 44485/6-8-2018 και 65720/19-11-2018 εγκύκλιοι  του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  

4. Η αριθ. 438/21-11-2018 (Α∆Α:Ω2ΚΚΩ93Α2Η) απόφαση της Οικονοµικής 

Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 

2019. 

5. Το αριθ. πρωτ. 1102/28-11-2018 (αριθ. πρωτ. 41757/3-12-2018 

εισερχοµένου εγγράφου 41575/3-12--2018) έγγραφο του Παρατηρητηρίου 

Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) «Γνώµη του 

Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 

6. Η αριθ. 475/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Σχέδιο 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2019 και υποβολή προς ψήφισή του στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ.: 

1. Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ. 

2. α)  H αριθ. 97/5-12-2018 (Α∆Α: ΨΡΞΕΟΛ∆Μ-ΩΡΨ) απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η 

ΕΣΤΙΑ)» «Yποβολή για έγκριση του «Πίνακα Στοχοθεσίας οικονοµικού 

έτους 2019» του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑΠ «Η ΕΣΤΙΑ»».  

β) Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων  του ΝΠ∆∆  του 

∆ήµου  µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ 

ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)». 

3. α) Η αριθ. 18/2018 (Α∆Α: 61ΘΚΟΛΞΛ-Π5Χ ) απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου ∆ιονύσου ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας 

ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ  «Αναµόρφωση της υπ΄ αριθ. 

7/2018 απόφασης «Πίνακας Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2019», σύµφωνα µε 

την 34574/5-7-2018 κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών 

Εσωτερικών και Οικονοµικών».  
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     β) Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του 

∆ήµου  ∆ιονύσου ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  

∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ. 

  

Το Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των OTA ελέγχει την ορθή 

εκτέλεση των προϋπολογισµών των OTA και των νοµικών προσώπων της 

Τοπικής Αυτοδιοίκησης που είναι ενταγµένα στο Μητρώο Φορέων Γενικής 

Κυβέρνησης (ΜΦΓΚ, υποτοµέας S.1313 «Τοπική Αυτοδιοίκηση»), όπως αυτοί 

αποτυπώνονται στο «Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης» (ΟΠ∆). 

Το ΟΠ∆ συνοψίζει τον ετήσιο προϋπολογισµό των υπόχρεων φορέων 

σε µηνιαίους και τριµηνιαίους στόχους οικονοµικών αποτελεσµάτων, ήτοι σε 

στόχους εσόδων, εξόδων, ταµειακού αποτελέσµατος, ύψους απλήρωτων 

υποχρεώσεων και οικονοµικού αποτελέσµατος, όπως αυτά τα µεγέθη 

ορίζονται στη σχετική ΚΥΑ.  

Το ΟΠ∆ περιλαµβάνει τους  Πίνακες Στοχοθεσίας Οικονοµικών 

Αποτελεσµάτων του ∆ήµου και των νοµικών του προσώπων δηµοσίου και 

ιδιωτικού δικαίου.   

 Ο Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων περιλαµβάνει σε 

συνοπτική µορφή τους στόχους των υπόχρεων φορέων  

α) ως προς τη µηνιαία και τριµηνιαία πραγµατοποίηση των εσόδων και των 

εξόδων τους σε ταµειακή βάση και  

β) ως προς το ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων τους στο τέλος του µήνα. 

Οι στόχοι των εσόδων και των εξόδων αναλύονται σε υποοµάδες, οι οποίες 

αποτελούν οµαδοποιήσεις συγκεκριµένων Κωδικών Αριθµών (ΚΑ) του 

προϋπολογισµού. Ο βαθµός επίτευξης των στόχων ελέγχεται κατά τη διάρκεια 

του έτους µε βάση την εκτέλεση του προϋπολογισµού.  

 

Οι στόχοι καθορίζονται α) σε επίπεδο µήνα και β) σωρευτικά ανά τρίµηνο από 

την αρχή του έτους (Ιαν.- Μάρτιος, Ιαν.-Ιούνιος, Ιαν.-Σεπτ. και Ιαν.-∆εκ.). Για 

την κατάρτιση αξιόπιστης και ρεαλιστικής οικονοµικής στοχοθεσίας 

λαµβάνεται υπόψη η εποχικότητα των εσόδων και εξόδων, λοιπά γεγονότα 

που µπορούν να επηρεάζουν την µηνιαία κατανοµή αυτών, καθώς και οι 

σχετικές ισχύουσες διατάξεις.  

 

Η στοχοθεσία καταρτίζεται µε βάση την αρχή της ισοσκέλισης του 
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προϋπολογισµού, υπό την έννοια ότι το σύνολο των εξόδων δεν επιτρέπεται 

να υπερβαίνει το σύνολο των εσόδων και του χρηµατικού υπολοίπου.  

  

Η διαφορά των στόχων εσόδων και εξόδων καθορίζει το στόχο ταµειακού 

αποτελέσµατος ΟΠ∆ της εξεταζόµενης περιόδου και ακολούθως το στόχο για 

το ύψος των συνολικών ταµειακών διαθέσιµων στο τέλος αυτής. Ο στόχος 

οικονοµικού αποτελέσµατος ΟΠ∆ προκύπτει από τη διαφορά του ταµειακού 

αποτελέσµατος ΟΠ∆ και του στόχου απλήρωτων υποχρεώσεων στο τέλος 

της περιόδου. Κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος του οικονοµικού 

αποτελέσµατος διαµορφώνεται σε µηδέν (0), τιµή που εκφράζει την πλήρη 

χρήση των πόρων του OTA µέσω της υλοποίησης του προϋπολογισµού του. 

Αντίστοιχα, εάν o OTA έχει καταρτίσει πλεονασµατικό προϋπολογισµό (ή έχει 

εγγράψει αποθεµατικό) τότε, κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους, ο στόχος 

οικονοµικού αποτελέσµατος θα πρέπει να εκτιµηθεί σε ποσό ίσο µε αυτό του 

πλεονάσµατος (ή του αποθεµατικού).  

Στον πίνακα στοχοθεσίας, οι εκτιµήσεις για τα ταµειακά διαθέσιµα και τις 

απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης προκύπτουν από τις εκτιµήσεις για τη 

διαµόρφωση αυτών των κατηγοριών κατά τη λήξη του οικονοµικού έτους που 

προηγείται του έτους που αφορά η στοχοθεσία, όπως αυτές (οι εκτιµήσεις) 

έχουν ενταχθεί στον προϋπολογισµό του φορέα. Τα τελικά στοιχεία ταµειακών 

διαθεσίµων και απλήρωτων υποχρεώσεων έναρξης, όπως αυτά 

οριστικοποιούνται µετά το κλείσιµο της προηγούµενης οικονοµικής χρήσης, 

ενσωµατώνονται στον πίνακα µέσω υποχρεωτικής αναµόρφωσης στη 

στοχοθεσία µε τη διαδικασία του άρθρου 3. Η στοχοθέτηση του ύψους των 

απλήρωτων υποχρεώσεων πραγµατοποιείται µε βάση τις εξής αρχές: 

α) Αρχή της κατά προτεραιότητα εξόφλησης των υποχρεώσεων ΠΟΕ: Οι 

απλήρωτες υποχρεώσεις έναρξης ενσωµατώνονται στις προβλέψεις των 

εξόδων του προϋπολογισµού κατά το συνολικό ποσό που πρέπει να 

καταβληθεί στο έτος που αφορά ο προϋπολογισµός. Στο πλαίσιο αυτό, κατά 

την κατάρτιση του πίνακα στοχοθεσίας, οι εγγεγραµµένες πιστώσεις των 

Κωδικών Αριθµών που αφορούν σε πληρωµές υποχρεώσεων παρελθόντων 

οικονοµικών ετών µεταβάλλουν ισόποσα και τις εκτιµήσεις για το ύψος των 

απλήρωτων υποχρεώσεων που προέρχονται από το προηγούµενο έτος. 

β) Αρχή της κατάρτισης ρεαλιστικού προϋπολογισµού: Η κατάρτιση 

ρεαλιστικού ταµειακού προϋπολογισµού συνεπάγεται την εκτίµηση 
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πραγµατοποίησης και εξόφλησης του συνόλου των δαπανών που έχουν 

εγγραφεί σε αυτόν και, ως εκ τούτου, δεν δύναται να υφίσταται εκτίµηση για 

δηµιουργία απλήρωτων υποχρεώσεων. 

Συνεπώς, στον πίνακα στοχοθεσίας οικονοµικών αποτελεσµάτων, το 

εκτιµώµενο ύψος των απλήρωτων υποχρεώσεων κατά τη λήξη του 

οικονοµικού έτους ισούται µε µηδέν (0).  

  

Οι πρότυποι πίνακες οικονοµικής στοχοθεσίας ανά κατηγορία υπόχρεου 

φορέα (Σ.1 -∆ΗΜΟΙ_ΝΠ∆∆, Σ.2 - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ_ΝΠ∆∆, Σ.3 - ΝΠΙ∆_ 

ΤΑΜΕΙΑΚΗ) επισυνάπτονται στην ΚΥΑ 34574/05.07.2018 (ΦΕΚ 

2942/20.07.2018 τεύχος Β’) και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής.  

  
  
Με την αριθ. πρωτ. 44485/6-8-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

παρέχονται οδηγίες για την συµπλήρωση των νέων Πινάκων Στοχοθεσίας 

Οικονοµικών Αποτελεσµάτων. 

  

Με την αριθ. πρωτ. 65720/19-11-2018 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών απεστάλησαν εκ νέοι οι πίνακες στοχοθεσίας οικονοµικών 

αποτελεσµάτων έτους 2019 και επισηµαίνεται ότι δεν απαιτείται 

επανακατάρτιση των εγκεκριµένων, από τα αρµόδια όργανα, ΟΠ∆ έτους 2019 

που δεν έχουν ενσωµατώσει τις ανωτέρω τροποποιήσεις, όµως είναι 

υποχρεωτική η συµµόρφωση στις οδηγίες της εγκυκλίου ΥΠ.ΕΣ. 

65720/19.11.2018 το αργότερο κατά την υποχρεωτική αναµόρφωση των 

οικονοµικών στόχων του ΟΠ∆ έως το τέλος Φεβρουαρίου του έτους που 

αφορά η στοχοθεσία. 

 
  Kατ΄ εφαρµογή των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπόψη   α)  την αριθ. 438/21-

11-2018 (Α∆Α:Ω2ΚΚΩ93Α2Η) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µε την 

οποία καταρτίστηκε το σχέδιο προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε 2019, β) το 

αριθ. πρωτ. 1102/28-11-2018 (αριθ. πρωτ. 41757/3-12-2018 εισερχοµένου 

εγγράφου 41575/3-12--2018) έγγραφο του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής 

Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) «Γνώµη του Παρατηρητηρίου 

Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί του σχεδίου του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2019 του ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» σύµφωνα µε το οποίο 

διατύπωσε τη γνώµη ότι ο ∆ήµος έχει τηρήσει τις οδηγίες που δόθηκαν µε την 
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υπ΄  αριθ. 38347/25-7-2018 ΚΥΑ και µε τις απαντήσεις του πεδίου «Συχνές 

Ερωτήσεις: Προϋπολογισµοί Τ.Α.-2019», οι οποίες ταυτόχρονα αποτέλεσαν 

κριτήρια της διενεργούµενης αξιολόγησης και είναι ισοσκελισµένος γ) τα 

στοιχεία εκτέλεσης εσόδων – εξόδων του προϋπολογισµού ο.ε. 2017, δ) τα 

στοιχεία εκτέλεσης  εσόδων – εξόδων του προϋπολογισµού o.ε. 2018 και ε) 

την αξιολόγηση  κάθε άλλου στοιχείου που έχει περιέλθει σε γνώση των 

υπηρεσιών του ∆ήµου και το  οποίο πρέπει να ληφθεί  για τη διαµόρφωση 

των ετησίων στόχων του ∆ήµου ο.ε. 2019, οι οικονοµικές υπηρεσίες 

υποβάλλουν την εισήγησή τους µε τα στοιχεία για το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο 

∆ράσης του ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019, όπως αυτά αποτυπώνονται στο 

συνηµµένο  Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων  ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ, στον Πίνακα Στοχοθεσίας  Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του 

ΝΠ∆∆  του ∆ήµου  µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, 

ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)»» και στον  

Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του ∆ήµου 

∆ιονύσου ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας «ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ 

ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ»»,  όπως αυτοί  καταρτίστηκαν   µε   τις ως άνω 2. α) και 3. α) 

σχετικές συνηµµένες αποφάσεις των ∆ιοικητικών Συµβουλίων τους και  τα 

οποία   αποτελούν αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας και παρακαλούµε να 

ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη σύνταξη του 

Ολοκληρωµένου Πλαισίου ∆ράσης (Ο.Π.∆.) του ∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού  

έτους 2019, το οποίο στη συνέχεια θα υποβληθεί για έγκριση στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο και στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  

 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις διατάξεις του Νόµου  4111/2013 «Συνταξιοδοτικές ρυθµίσεις …» ( 

ΦΕΚ Α΄18) άρθρο 4 «Παρατηρητήριο Οικονοµικής Αυτοτέλειας των 
ΟΤΑ», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 76 του Νόµου 4172/2013 
(ΦΕΚ Α΄ 167) και 197 του Νόµου 4555/2018 (Α΄ 133), 77 του Νόµου 
4172/2013 (Α΄167), όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 189 του Νόµου 
4555/2018, τα άρθρα 27 και 64 του Νόµου  Ν.4270/2014  ( Α΄ 143), 
όπως το τελευταίο τροποποιήθηκε µε το άρθρου 78 του Νόµου 
4316/2014 (Α΄ 270).  
� Την αριθ. οικ. 38347/28-7-2018 (Α∆Α: 73Ξ3465ΧΘ7ΛΝΞ) Κ.Υ.Α. 

«Παροχή οδηγιών για την κατάρτιση του προϋπολογισµού των δήµων, 
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οικονοµικού έτους 2019 – τροποποίηση της υπ΄ αριθ. 7028/2004 (253 
Β΄) απόφασης».  
� Τις  αριθ.  πρωτ. 44485/6-8-2018 και 65720/19-11-2018 εγκύκλιοι  του 

Υπουργείου Εσωτερικών.  
� Την αριθ. 438/21-11-2018 (Α∆Α:Ω2ΚΚΩ93Α2Η) απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία καταρτίστηκε το σχέδιο 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 2019. 
� Το αριθ. πρωτ. 1102/28-11-2018 (αριθ. πρωτ. 41757/3-12-2018 

εισερχοµένου εγγράφου 41575/3-12--2018) έγγραφο του 
Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ (Παρατηρητήριο) 
«Γνώµη του Παρατηρητηρίου Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ επί 
του σχεδίου του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2019 του ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ». 
� Την αριθ. 475/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής «Σχέδιο 

προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2019 και υποβολή προς ψήφισή του στο 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, έπειτα από τη γνώµη του Παρατηρητηρίου 
Οικονοµικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ».  
� Πίνακας Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων  ∆ΗΜΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ. 
� Την αριθ. 97/5-12-2018 (Α∆Α:ΨΡΞΕΟΛ∆Μ-ΩΡΨ) απόφαση 

∆ιοικητικού Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου µε την επωνυµία 
«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)» «Yποβολή για έγκριση του «Πίνακα 
Στοχοθεσίας οικονοµικού έτους 2019» του ΝΠ∆∆ ΚΟΙΠΑΠ «Η 
ΕΣΤΙΑ»».  
� Τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων  του ΝΠ∆∆  του 

∆ήµου  µε την επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 
ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)». 
� Την αριθ. 18/2018 (Α∆Α: 61ΘΚΟΛΞΛ-Π5Χ ) απόφαση ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου του ΝΠ∆∆ του ∆ήµου ∆ιονύσου ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας 
ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ  «Αναµόρφωση της υπ΄ 
αριθ. 7/2018 απόφασης «Πίνακας Στοχοθεσίας οικ. Έτους 2019», 
σύµφωνα µε την 34574/5-7-2018 κοινή υπουργική απόφαση των 
Υπουργών Εσωτερικών και Οικονοµικών».  
� Τον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του 

∆ήµου  ∆ιονύσου ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  
∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 6 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 2 ΛΕΥΚΗ 

  
 Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Κριεµάδη και Καρασαρλή για τους λόγους 
που ανέφερε στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 

Συντάσσει και υποβάλλει το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης του 
∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019, όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνηµµένο Πίνακα 
Στοχοθεσίας Οικονοµικών Αποτελεσµάτων  ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ, στον Πίνακα 
Στοχοθεσίας  Οικονοµικών Αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του ∆ήµου  µε την 
επωνυµία «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙ∆ΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ 
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∆ΙΟΝΥΣΟΥ (Η ΕΣΤΙΑ)» και στον Πίνακα Στοχοθεσίας Οικονοµικών 
Αποτελεσµάτων του ΝΠ∆∆  του ∆ήµου ∆ιονύσου ∆ηµοτικός Οίκος Ευγηρίας 
«ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ ΚΑΙ  ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΟΥ»,  όπως αυτά καταρτίστηκαν   
µε τις ως άνω 2. α) και 3. α) σχετικές συνηµµένες αποφάσεις των ∆ιοικητικών 
Συµβουλίων τους, για έγκριση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στην 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής. 
 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράµµατος «∆ιαύγεια». 

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

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Ντούντα Χρυσούλα. 
6. Κριεµάδης Στέφανος. 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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

Κοινοποίηση: 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: Ω194Ω93-ΣΜΤ



10  

ΑΔΑ: Ω194Ω93-ΣΜΤ



11 
 

ΑΔΑ: Ω194Ω93-ΣΜΤ



12  

ΑΔΑ: Ω194Ω93-ΣΜΤ


		2018-12-13T10:41:24+0200
	Athens




