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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 13ης-5-2019 

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

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..152/2019.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της ..15ης/13-5-2019.. Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..13η Μαΐου 2019.., ημέρα ..Δευτέρα.. 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. 
18600/9-5-2019.. 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 ΕΗΔ: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη-Κερδοσκοπική εταιρία Αιγέας για 
τη μετακίνηση Γάλλων μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS 
+KA2 συνολικού ποσού ύψους 2000 ευρώ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτημα ΔΣ κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για την παροχή νομικής 
κάλυψης».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού για την υπηρεσία 
Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Αντλιοστασίων & Δεξαμενών Πόσιμου Νερού, συνολικού προϋπολογισμού 
δαπάνης 74.263,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στον Ανοιχτό ηλεκτρονικού 
διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» κατόπιν ακύρωσης της 11/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σε συμμόρφωση με την 379/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  Νο3 ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την παροχή 
υπηρεσιών  «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2019 κατόπιν ακύρωσης μέρους της 44/2019 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την 389/2019 Απόφαση της 
ΑΕΠΠ». 

 ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 
Δήμου A΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της 
κα. Χανιώτη Παναγιώτας  και έγκριση απόδοσης λογαριασμού» 
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ΘΕΜΑ 7ο:« Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της 
κα. Βαφειάδου Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής 
(με την Προμήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχημάτων του Δήμου» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτημα του κ. Καλαρίδη Δημήτριου περί καταβολής αποζημίωσης 
για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτημα του κ. Βούβαλη Άγγελου περί καταβολής αποζημίωσης 
για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε εξέχον 
καπάκι φρεατίου επί του οδοστρώματος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτημα του κ. Γεωργίου Ιωάννη περί καταβολής αποζημίωσης 
για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτημα του κ. Τσαμκόσογλου Χαράλαμπου περί καταβολής 
αποζημίωσης για ζημιά του εμπρόσθιου ελαστικού, ζάντας, ψαλιδιού του 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακούβα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 
26ης Φεβρουαρίου 2019 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», 
προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισμός των Όρων Διακήρυξης και 
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση 
Πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του 
προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2019”, με Δημόσιο Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  81η ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από τον “ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΡΡΑ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από το SUPER MARKET 
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από ανώνυμους ιδιώτες  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “OINOΠΟΙΕΙΟ 
ΒΑΚΙΡΤΖΗ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή δωρεάς: ΔΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ  από   ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  
Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
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ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την “ΚΑΒΑ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΕΜΜ. 
& ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΡΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από τo “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΣΕΡΑΛΙΔΗΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση  κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την “ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΠΕΠΠΑΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμός 
Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Διονύσου»». 
ΘΕΜΑ 36ο: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & 
ΠΑΣΧΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του 
Δήμου Διονύσου. 
 

Αριθμός Απόφασης:  ..152/2019.. 
 

 ΘΕΜΑ 5ο:«Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού 
Δήμου A΄ τριμήνου οικονομικού έτους 2019». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ: 
1) Τριμηνιαία Έκθεση – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού  

           εσόδων A΄ τριμήνου 2019. 
2) Τριμηνιαία Έκθεση– Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού  

           δαπανών  A΄ τριμήνου 2019. 
 
 
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 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 
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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». 
 
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. 839/2018  (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2019 και 
επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 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. 839/2018  (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2019 και 
επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 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 A΄ τριμήνου του έτους 
2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 

 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών A΄ τριμήνου του 
έτους 2019, 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  A΄  τριμήνου του έτους 2019, ως ακολούθως:  
 
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων A΄ τριμήνου του έτους 
2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 
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Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών A΄ τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. 
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Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο 
ισολογισμός του Δήμου ο.ε.  2016.  
 
Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  

 

 

         Η Οικονομική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 72,  266 και  277 του ν. 3852/2010. 
 Την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) 

απόφαση Υπουργού Εσωτερικών. 
  την αριθ. 839/2018  (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου  
 Τα έσοδα – έξοδα και γενικά τα οικονομικά δεδομένα, όπως 

αποτυπώνονται στα βιβλία και στοιχεία του Δήμου. 
 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων A΄ τριμήνου του 

έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 
 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών A΄ τριμήνου 

του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 
Καταρτίζει την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου A΄ 
τριμήνου οικονομικού έτους 2019 και την υποβάλει στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ως ακολούθως:  
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Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων A΄ τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1. 
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Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών A΄ τριμήνου του έτους 2019, εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2. 
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Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο 
ισολογισμός του Δήμου ο.ε.  2016.  
 

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας 

 

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. Τσούκας Παναγιώτης. 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 


