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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2016..
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
της 7ης-3-2016
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..14/2016..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..2ης/7-3-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..7η Μαρτίου 2016.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..10:30.. 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.
..5506/3-3-2016.. 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 1ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄
τριµήνου οικονοµικού έτους 2015».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων ΠΟΕ, προϋπολογισµού οικ.
έτους 2016».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων, προϋπολογισµού οικ. έτους
2016».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2016
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «∆ιαµόρφωση
χώρων γραφείων σε αίθουσα του κεντρικού ∆ηµαρχείου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού
43.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 6ο: «Εκδίκαση ένστασης
κατά του πρακτικού Νο1 της Επιτροπής
Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «προµήθεια υπηρεσίας καθαρισµού υπόγειων
κάδων» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση : Α)Πρακτικού της Επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµού για την
υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµό Μεταφορικών µέσων Έτους 2015» συνολικού
προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%
Β) Συνέχιση της διαδικασίας µε απ΄ευθείας ανάθεση από το ∆ηµοτικό συµβούλιο για
την ανάδειξη αναδόχου για την υπηρεσία «Πλύσιµο και Καθαρισµός Μεταφορικών
µέσων Έτους 2015» συνολικού προϋπολογισµού 9.999,90 € συµπεριλαµβανοµένου
Φ.Π.Α. 23%».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια
συστήµατος
τήρησης
αντιγράφων
ασφαλείας
(BACKUP)»,
συνολικού
προϋπολογισµού 15.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου που θα στεγαστούν
υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια
ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου » και
λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια
υπηρεσιών συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγιεινής Κτιρίων (Συντήρηση &
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Επισκευή Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντώµωση - Μυοκτονία Μικροβιοκτονία, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων)» προϋπολογισµού
14.377,47 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια ειδών
και εξοπλισµού πρασίνου, συνολικού προϋπολογισµού 45.477,91€».
ΘΕΜΑ 13ο: «Εκδίκαση ενστάσεων κατά του πρακτικού Νο1 και της από 11.01.2016
γνωµοδότησης της Επιτροπής Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού για την «Συντήρηση
και επισκευή ηλεκτρο-µηχανολογικών εγκαταστάσεων αντλιοστασίων και δεξαµενών
πόσιµου νερού » και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού παροχής «υπηρεσιών
συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης των εφαρµογών οικονοµικής διαχείρισης,
δηµοτικής κατάστασης, πρωτοκόλλου και διαχείρισης προϋπολογισµού»».
ΘΕΜΑ 15ο:« Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την
προµήθεια οχηµάτων και µηχανηµάτων έργου, συνολικού προϋπολογισµού
539.109,00€».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια
Λογισµικού ∆ιαχείρισης Αποφάσεων Συλλογικών Οργάνων» προϋπολογισµού
4.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση &
επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» Οµάδες Ε, Ζ & Η» προϋπολογισµού
49.323,00 € συµπ. ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης περι έγκρισης αποδοχής κληρονοµίας».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 184.751,20€ στον Κ.Α.
30.7323.0043 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “Οδοποιία
διαφόρων δηµοτικών οδών 2013”».
ΘΕΜΑ 20ο:
«Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 300.882,39€
(συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.) στον Κ.Α. 30.7332.0012 του προϋπολογισµού του
∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο“ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 7 ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ∆ΗΜΟΥ
∆ΙΟΝΥΣΟΥ”».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους € 4.846,82 για το έργο:
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ » ∆.Κ.
Ροδόπολης».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 191.88€ για τη
δηµοσίευση ανακοίνωσης για την τροποποίηση της υψοµετρικής µελέτης στις οδούς
Ευξείνου Πόντου (Β' Σκέλος), Σκουφά και Ξούθου της ∆.Ε. Σταµάτας».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 53.346,82€ στον Κ.Α.
15.7331.0003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο“
ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ”».
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 92.000,00 € για το έργο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 2015
»».
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.160,87€ για την
πληρωµή του έργου µε τίτλο : «ΕΠΤΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ & ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
Ο∆ΟΠΟΙΙΑΣ (Β’ΦΑΣΗ)».
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την
πληρωµή της µελέτης µε τίτλο : «ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ – ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΑΝΟΥΣ ΤΗΣ Ο∆ΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΟΓΩ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΗΣ ΣΤΗ
∆.Κ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ»».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους :
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1. 6.489.399,00 € στον Κ.Α. 63.7341.0002 για την πληρωµή των επιλέξιµων

δαπανών (Τµήµα Α του Υποέργου 2, Υποέργο 3 και Υποέργο 5),
2. 600.000,00 € στον Κ.Α. 25.7312.0047 για την πληρωµή των µη

επιλέξιµων δαπανών (Τµήµα Β του Υποέργου 2) και
3. 26.262,23 € στον Κ.Α. 63.7412.0001 για την πληρωµή της 1ης

Συµπληρωµατικής Σύµβασης του Υποέργου 3
της πράξης: «∆ίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων Υδάτων στις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ.
Στεφάνου, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας ∆ήµου ∆ιονύσου»».
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους:
α. 280.000,00€ στον Κ.Α. 63.7341.0003 και
β. 60.000,00€ στον Κ.Α. 25.7312.0049 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για
την πράξη: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ
ΑΝΟΙΞΗΣ»».
ΘΕΜΑ 29ο: «Αίτηµα της κας Χατζή Γεωργίας για αποζηµίωση από πτώση του
οχήµατός της σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 30ο: «Αίτηµα της κας Μουτούση Ανδριανής για αποζηµίωση από πτώση του
οχήµατός της σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 31ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού
Συγκροτήµατος (Booster) και Ηλεκτροπαραγωγού Ζεύγους (Γεννήτρια) Αντλιοστασίου
στη Θέση Τρία Πεύκα της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 32ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλητικού
Συγκροτήµατος (Booster) στο Αντλιοστάσιο ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου στη ∆ηµοτική
Ενότητα Αγίου Στεφάνου».
ΘΕΜΑ 33ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Αντλιοστασίου Γηπέδου
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 34ο: «Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Σωλήνα Ύδρευσης
στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 35ο: «ΑΣΚΗΣΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2354/2015
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΜΟΝΟΜΕΛΟΥΣ ΠΡΩΤΟ∆ΙΚΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

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

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκερή Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε από την συζήτηση του 11ου θέµατος της
Ηµερήσιας ∆ιάταξης ως µέλος της Ε∆.
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος απείχε από την συζήτηση των 5ου , 6ου ,13ου , 14ου ,
και 17ου θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης ως µέλος της Ε∆.
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Αριθµός Απόφασης: .. 14/2016..
 ΘΕΜΑ 1ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου ∆΄
τριµήνου οικονοµικού έτους 2015».
Ο πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την εισήγηση.
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:
1) Τριµηνιαία Έκθεση – Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού
εσόδων ∆΄τριµήνου 2015.
2) Τριµηνιαία Έκθεση– Αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού
δαπανών ∆΄τριµήνου 2015.
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 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.
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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.»
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. 241/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο
προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2015 και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ.
83203/54619/12-1-2015 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. 241/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο
προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2015 και επικυρώθηκε µε την αριθ. πρωτ.
83203/54619/12-1-2015 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 2015,
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1.
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆΄ τριµήνου του έτους 2015,
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 2015, ως ακολούθως:
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του έτους 2015,
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1.
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆΄ τριµήνου του έτους 2015,
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2.
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Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισµός του
∆ήµου ο.ε. 2014.
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 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
 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. 241/2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του οικονοµικού έτους 2015 και επικυρώθηκε
µε την αριθ. πρωτ. 83203/54619/12-1-2015 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
2015, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1.
 Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆΄ τριµήνου του έτους
2015, εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2.
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ
5 ΥΠΕΡ και 1 ΠΑΡΩΝ
Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε στην
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα από µαγνητοφωνηµένα πρακτικά.
Καταρτίζει και υποβάλει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του
προϋπολογισµού του ∆΄ τριµήνου του έτους 2015, ως ακολούθως:
Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων ∆΄ τριµήνου του έτους 2015,
εµφανίζονται ως εξής:
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Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών ∆΄ τριµήνου του έτους 2015,
εµφανίζονται ως εξής:
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Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισµός του
∆ήµου ο.ε. 2014.
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
ΤΑ ΜΕΛΗ.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
2. Στάικος Θεόδωρος
3. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
5. Καλαφατέλης Ιωάννης
∆ήµαρχος
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Κοινοποίηση
∆ηµοτικό Συµβούλιο
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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