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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..123/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..8ης/9-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..11450/5-5-2016.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς επί των διαπιστώσεων της µε 
αρ.πρωτ.221/2015 πρόσκλησης – εισήγησης Προέδρου της 4ς/2015 συνεδρίασης της 
Σχολικής Επιτροπής Σχολικών Μονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου και της µε αρ.πρωτ.261/2015 Πρόσκλησης και 270/2015 εισήγησης 
Προέδρου της 5ης /2015 συνεδρίασης της Σ.Ε. Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθµιας 
Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου.» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Εγκριση πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών «Στείρωση και εµβολιασµός αδέσποτων ζώων ». και λήψη σχετικής 
απόφασης. 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εγκριση α) του Πρακτικού Νο.1 του Πρόχειρου ∆ιαγωνισµού Παροχής 
Υπηρεσιών Συµβούλου «Βελτίωση ∆ιοικητικής Ικανότητας ∆ήµου ∆ιονύσου ΙSO 9001 
2015 –ΕΛΟΤ 1429  :2008  συνολικού προυπολογισµού 59.901,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% και β) της υπ΄αριθµ. 9857/11-4-2016 
Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την υπ αριθµ. 7703/29-3-2016 
υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ΝΕΣΤΩΡ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Α.Ε». κατά του 
Πρακτικού Νο1 και τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για την προµήθεια εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης 
οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Αναπροσαρµογή ΦΠΑ για την παροχή υπηρεσιών για τη «Μεταφορά 
Πολιτών για Συµµετοχή σε Εκπαιδευτικές,Πολιτιστικές και Αθλητικές εκδηλώσεις». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Εγκριση πρακτικού για µίσθωση ακινήτου για τοποθέτηση και λειτουργία 
µηχανήµατος θρυµµατισµού και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών  διαγωνισµού για την προµήθεια αντικείµενων και 
ταχυδροµικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εµφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδροµικών αντικειµένων (υβριδικό ταχυδροµείο και ταχυδροµικά τέλη), οµάδα Α: 
ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΕΝΟ ΤΕΛΟΣ, συνολικού προϋπολογισµού 54.831,43€». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, ορών διακήρυξης , δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου: ο.ε 2016  για την «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – 
Μικροαντικειµένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων». 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ 

τριµήνου οικονοµικού έτους 2016». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση  δαπάνης   και  διάθεση  πίστωσης  για  αµοιβή  δικαστικού 
επιµελητή». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων 
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε τις υπ΄αριθ. 31/2016 και 32/2016  
Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Ιανουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Φεβρουαρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων – εξόδων µηνός 
Μαρτίου 2016». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για το έργο: «Ανακατασκευή οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. 
∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Α)Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης  υψους 43.911,00 € για την 
εκπόνηση µελέτης µε τίτλο Μελέτη για την κατασκευή δικτύου απορροής οµβρίων στη 
συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-Τραπεζούντος στη δ.κ 
Αγ.Στεφάνου» 
Β)Απευθείας ανάθεση της εκπόνησης µελέτης µε τίτλο «Μελέτη για την κατασκευή 
δικτύου απορροής οµβρίων στη συµβολή των οδών Πιπεροπούλου-Λ.Μαραθώνος-
Τραπεζούντος στη δ.κ Αγ.Στεφάνου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την 
ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «Παροχή εξειδικευµένων υπηρεσιών συµβούλου για 
την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίµανση των διαδικασιών για την 
ανάθεση της σύµβασης: ‘Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευών και βελτίωσης της 
ενεργειακής συµπεριφοράς σχολικών και λοιπών δηµοτικών κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου’».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Ανανέωση/επικαιροποίηση αναθέσεως εντολής σε δικηγόρο / εξωτερικό 
συνεργάτη του ∆ήµου (ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ) του χειρισµού της υποθέσεως της 
δηµιουργίας πλευρικών σταθµών διοδίων στον κόµβο Αγ. Στεφάνου και παροχής 
εξουσιοδότησης – έγκρισης παράστασης σε δικαστήρια προς νοµική εκπροσώπηση 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (άρθρο 72 ν. 3852/2010, ΦΕΚ 87/Α/2010)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Υποβολή µηνυτήριας αναφοράς σχετικά µε την εκδηλωθείσα πυρκαγιά 
στα γραφεία των Σχολικών Επιτροπών του ∆ήµου µας στις 15.04.2015». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προυπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών ∆ήµου και Υποσταθµού Μέσης 
Τάσης Αντλιοστασίου ∆.Ε ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αίτηµα του κ.Κριεµάδη Βασιλείου για αποζηµίωση από πτώση του 
οχήµατός του σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απευθείας ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Επισκευής Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα Αντλιοστασίου της οδού Ναυαρίνου στη 
∆ηµοτική Ενότητα Ανοιξης». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για “Συντήρηση και 
προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας KONICA MINOLTA”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». Αποσύρεται από την Η.∆. 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση της δαπάνης, ορισµό του τρόπου διενέργειας της εργασίας και 
τη διάθεση πίστωσης για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων µάρκας XEROX”». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε της συζητήσεως των θεµάτων 1 και 2 ως 
µέλος της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..123/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Α΄ 

τριµήνου οικονοµικού έτους 2016». 
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
 
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 ∆ήµου, 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 ∆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. 241/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο  

προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2016  και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 

17192/6551/2-3-2016 απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης Αττικής.  

 

Έχοντας υπόψη:  

− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 

− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010  

− την αριθµ. 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. 241/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2015  και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ. 

17192/6551/2-3-2016 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 Α΄ τριµήνου του έτους 2016, 

εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 

− Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Α΄ τριµήνου του έτους 2016, 
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 Α΄ τριµήνου του έτους 2016, ως ακολούθως:  
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α΄ τριµήνου του έτους 2016, 
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 
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Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Α΄ τριµήνου του έτους 2016, 
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 
 
Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισµός του 
∆ήµου ο.ε.  2014 και 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.  
� τις διατάξεις της 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. 241/2015 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 

ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2015  και επικυρώθηκε 
µε την αριθ. πρωτ. 17192/6551/2-3-2016 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 Α΄ τριµήνου του έτους 

2016, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 
� Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Α΄ τριµήνου του έτους 

2016, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

 

Καταρτίζει και υποβάλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του 
προϋπολογισµού του Α΄ τριµήνου του έτους 2016, ως ακολούθως:  
 
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Α΄ τριµήνου του έτους 2016, 
εµφανίζονται ως κατωτέρω: 
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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟ∆ΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016

Εισπραχθέντα %
21 2/1

%ΒεβαιωθένταΠροϋπ/σµόςΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ΕΣΟ∆ΩΝΚ.Α.
3/23/13

0 12.801.781,69 1.609.777,70 1.609.777,70Τακτικά έσοδα 12,57 12,57 100,00
01 27.800,00 3.947,85 3.947,85Πρόσοδοι από ακίνητη περιουσία 14,20 14,20 100,00
02 248.005,40 0,00 0,00Πρόσοδοι από κινητή περιουσία 0,00 0,00 0,00
03 6.530.000,00 492.407,50 492.407,50Έσοδα από ανταποδοτικά τέλη και δικαιώµατα 7,54 7,54 100,00
04 852.100,00 115.181,92 115.181,92Έσοδα από λοιπά τέλη - δικαιώµατα και παροχή υπηρεσιών 13,52 13,52 100,00
05 750.000,00 80.356,44 80.356,44Φόροι και εισφορές 10,71 10,71 100,00
06 4.291.216,29 914.103,99 914.103,99Έσοδα από επιχορηγήσεις 21,30 21,30 100,00
07 102.660,00 3.780,00 3.780,00Λοιπά τακτικά έσοδα 3,68 3,68 100,00

1 13.837.983,62 334.560,82 192.781,74Έκτακτα έσοδα 2,42 1,39 57,62
11 10.000,00 0,00 0,00Έσοδα από την εκποίηση κινητής και ακίνητης περιουσίας 0,00 0,00 0,00
12 6.031.414,11 0,00 0,00Επιχορηγήσεις για κάλυψη λειτουργικών δαπανών 0,00 0,00 0,00
13 7.580.569,51 95.702,21 95.702,21Επιχορηγήσεις για επενδυτικές δαπάνες 1,26 1,26 100,00
14 0,00 0,00 0,00∆ωρεές - κληρονοµίες - κληροδοσίες 0,00 0,00 0,00
15 204.000,00 227.223,22 85.444,14Προσαυξήσεις - πρόστιµα - παράβολα 111,38 41,88 37,60
16 12.000,00 11.635,39 11.635,39Λοιπά έκτακτα έσοδα 96,96 96,96 100,00

2 2.490.200,00 1.429.694,85 1.427.894,85Έσοδα παρελθόντων οικονοµικών ετών 57,41 57,34 99,87
21 2.405.200,00 1.417.407,64 1.417.407,64Τακτικά έσοδα 58,93 58,93 100,00
22 85.000,00 12.287,21 10.487,21Έκτακτα έσοδα 14,46 12,34 85,35

3 6.457.547,86 6.411.381,92 506.315,45Εισπράξεις από δάνεια και απαιτήσεις από Π.Ο.Ε. 99,29 7,84 7,90
31 0,00 0,00 0,00Εισπράξεις από δάνεια 0,00 0,00 0,00
32 6.457.547,86 6.411.381,92 506.315,45Εισπρακτέα υπόλοιπα προηγούµενων οικονοµικών ετών 99,29 7,84 7,90

4 4.548.505,42 1.175.183,50 688.024,36Εισπράξεις υπέρ ∆ηµοσίου και τρίτων 25,84 15,13 58,55
41 4.282.000,00 974.560,56 652.760,08Εισπράξεις υπέρ του ∆ηµοσίου 22,76 15,24 66,98
42 266.505,42 200.622,94 35.264,28Εισπράξεις υπέρ τρίτων 75,28 13,23 17,58
5 14.696.171,33 14.696.171,33 14.696.171,33Χρηµατικό υπόλοιπο προηγούµενου Έτους 100,00 100,00 100,00

19.120.965,4325.656.770,1254.832.189,92Σύνολα εσόδων 46,79 34,87 74,53  
 
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Α΄ τριµήνου του έτους 2016, 
εµφανίζονται ως κατωτέρω: 
 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 997690910

ΤΡΙΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΑΠΑΝΩΝ 1ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2016
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ 1/1/ 2016-31/3/2016

Προϋπ/σµός
Κ.Α. ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ ∆ΑΠΑΝΩΝ ∆εσµευθέντα Ενταλθέντα% %

2/11 2 43/1
Τιµολογηθέντα

3
% Πληρωθέντα

5 5/1 5/3
6 21.582.915,09 3.619.196,59Έξοδα 70,39 13,003.840.255,8515.191.392,78 2.805.970,37 73,0717,79
60 7.178.471,27 1.942.964,34Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 97,85 20,671.954.982,297.023.918,17 1.483.921,42 75,9027,23
61 1.012.595,02 69.806,04Αµοιβές αιρετών και τρίτων 45,17 5,4277.596,87457.409,43 54.832,58 70,667,66
62 6.532.578,33 804.714,64Παροχές τρίτων 72,57 10,24863.987,674.740.812,64 668.789,64 77,4113,23
63 120.500,00 2.200,00Φόροι - Τέλη 4,32 1,830,005.200,00 2.200,00 0,000,00
64 545.123,00 0,00Λοιπά γενικά έξοδα 47,72 0,0015.435,24260.110,61 0,00 0,002,83
65 453.147,00 122.453,31Πληρωµές για την εξυπηρέτηση δηµοσίας πίστεως 99,56 27,02122.453,31451.147,00 122.453,31 100,0027,02
66 2.101.037,82 73.146,53∆απάνες προµήθειας αναλωσίµων 42,54 3,48201.888,74893.719,97 73.146,53 36,239,61
67 3.612.462,65 603.886,96Πληρωµές - Μεταβιβάσεις σε τρίτους 37,59 11,09603.886,961.358.050,19 400.602,12 66,3416,72
68 27.000,00 24,77Λοιπά Έξοδα 3,80 0,0924,771.024,77 24,77 100,000,09
7 21.997.840,74 360.626,78Επενδύσεις 41,84 1,53-182.565,959.203.182,55 337.601,18 -184,92-0,83
71 2.506.566,64 16.875,60Αγορές κτιρίων, τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων 24,06 0,0020.992,53603.008,43 0,00 0,000,84
73 17.743.516,39 337.601,18Έργα 46,98 1,90-209.708,488.336.236,70 337.601,18 -160,99-1,18
74 1.747.757,71 6.150,00Μελέτες, έρευνες, πειραµατικές εργασίες κλπ 15,10 0,006.150,00263.937,42 0,00 0,000,35
75 0,00 0,00Τίτλοι πάγιας επένδυσης (συµµετοχές σε επιχειρήσεις 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
8 11.016.462,33 833.128,77Πληρωµές Π.Ο.Ε., αποδόσεις και προβλέψεις 38,95 7,171.721.006,414.291.011,35 790.329,02 45,9215,62
81 941.630,70 39.625,20Πληρωµές Π.Ο.Ε. 100,00 2,71941.494,17941.630,70 25.520,16 2,7199,99
82 5.191.696,28 793.503,57Αποδόσεις 64,51 14,73779.512,243.349.380,65 764.808,86 98,1115,01
83 0,00 0,00Επιχορηγούµενες Πληρωµές Υποχρεώσεων  Π.Ο.Ε 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
85 4.883.135,35 0,00Προβλέψεις µη είσπραξης 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00
9 234.971,76 0,00Αποθεµατικό 0,00 0,000,000,00 0,00 0,000,00

Σύνολα δαπανών 5.378.696,3128.685.586,6854.832.189,92 4.812.952,14 3.933.900,5752,32 9,81 7,17 73,14  
 
 
Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισµός του 
∆ήµου ο.ε.  2014 και 2015.  

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

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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