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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-11-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..357/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4ης/11/2014.. της ..26ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..4η Νοεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..12:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..34708/31-10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 4-
11-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 
του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την Παροχή 
υπηρεσιών επιστολικού ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών 
ύδρευσης και λοιπών ταχυδροµικών αντικειµένων και β) των τεχνικών προδιαγραφών 
και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη  προµήθειας 
τροφίµων παντοπωλείου, νωπών οπωρολαχανικών & κρεάτων, αρτοποιείου, ειδών 
ατοµικής υγιεινής και οικιακού καθαρισµού για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του ∆ήµου 
∆ιονύσου καθώς και για το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία 
Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» για το χρονικό διάστηµα 2014-
2015, συνολικού προϋπολογισµού 157.830,00€ και β) των τεχνικών προδιαγραφών και 
των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπαλλήλων  σε 
εκπαιδευτική ηµερίδα». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση του από 10/7/2014 πρακτικού και της υπ’ αριθ. 22/10/2014 
γνωµοδότης της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και λήψη σχετικής απόφασης 
για την «Προµήθεια ανταλλακτικών –Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων», Ε 
ΣΚΟΥΠΕΣ και ΣΤ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ». 
� ΘΕΜΑ 6ο:«ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

∆ΙΟΝΥΣΟΥ   ο.ε   2012».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης  λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 8ο: «∆ιόρθωση της 299/2014 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (ΓΚΑΣΙΩΝΑ ΙΩΑΝΝΑ)». 
ΘΕΜΑ 10ο «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για την δηµοσίευση απόφασης 
∆ηµάρχου για ορισµό Αντιδηµάρχου (άρθρο 59 Ν. 3852/2010)».  
ΘΕΜΑ 11ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Υαλοπίνακα στο ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα»».  
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ΘΕΜΑ 12ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Συντήρηση Ψυκτών Πόσιµου Νερού»».  
ΘΕΜΑ 13ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για 
την Συντήρηση - Προµήθεια Ανταλλακτικών Κλαδοφάγου Μηχανήµατος». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Επισκευή Γκαραζόπορτας Παραρτήµατος ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «∆ΙΟΡΘΩΣΗ της 345/2014 Α.Ο.Ε για την Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση 
∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας 
∆οσοµετρικής Αντλίας Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας 
Σωτήρας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 16ο «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Καταβολή  
Παραβόλων για Αλλαγή της Άδειας Κυκλοφορίας των  Αυτοκινήτων».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Απευθείας Ανάθεση Ελέγχου και Επισκευής Αυτοµατισµών ∆εξαµενών και 
Αντλιοστασίων στις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ροσιάς και ∆ιονύσου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Συγκροτήµατος στην 
Οδό Παπανικολή της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για 
την Επισκευή Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση των σχετικών 
πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων & 
Λιπαντικών Έτους 2014 - 2015» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια και Εγκατάσταση Προκατασκευασµένου 
(Τσιµεντένιου) Σκεπάστρου»».  
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 127.158.16,00  €  για την 
πληρωµή του 5ου λογαριασµού της µελέτης «Κτηµατογράφηση-Πολεοδόµηση-Πράξη 
Εφαρµογής των επεκτάσεων Α’ κατοικίας του εγκεκριµένου ρυµοτοµικού σχεδίου 
Κοινότητας Κρυονερίου», συµβατικής αµοιβής 1.213.627,47 € συµπερ. ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 7.385,14€  για το έργο: 
«ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΜΙΑΝΤΟΣΩΛΗΝΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ » ∆.Κ. 
Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 13.424,37€ της µελέτης 
µε τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ». -ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.∆.- 
ΘΕΜΑ 25ο: «Ενηµερωτικό σηµείωµα/Γνωµοδότηση περί άσκησης ή µη αίτησης 
ακύρωσης κατά της µε αρ. 10 (θέµα 1ο)/25.8.14 απόφασης της Επιτρ. αρ. 152». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης περί άσκησης ή µη εφέσεως κατά της µε αριθ. 281/2014 
απόφασης του Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν.4257/14 
(ΦΕΚ 93/14.04.14 τεύχος Α')». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για “Υπηρεσίες συντήρησης και 
τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισµού, του λογισµικού και των εφαρµογών ασύρµατου 
ευρυζωνικού δικτύου του ∆ήµου ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Υπηρεσίες 
Συντήρησης και Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 
∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού» και β) των 
τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
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ΘΕΜΑ 30ο: «Ανάκληση της υπ’ αριθ. 273/2014 απόφασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Οι ∆Σ κ.κ. Στάικος Θεόδωρος και Κοντάκης Κυριάκος, προσήλθαν κατά τη συζήτηση 

του 1ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης απουσίαζε κατά τη συζήτηση των 10ου έως 15ου θεµάτων της 

Ηµερήσιας ∆ιαταξης. 
Το 24ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..357/2014.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 6ο:«ΠΡΟΕΛΕΓΧΟΣ  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ KAI  ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  

∆ΙΟΝΥΣΟΥ   ο.ε   2012».  
 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1γ του Ν 3852//2010- Πρόγραµµα 
Καλλικράτης, η Οικονοµική Επιτροπή έχει την αρµοδιότητα προελέγχου του 
απολογισµού . 
       Επίσης, σύµφωνα µε το αρθρ. 163, του Ν 3463/06 (Κώδικας ∆ήµων και 
Κοινοτήτων) , εκείνος που ενεργεί την Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου υποβάλλει δια 
µέσου του δηµάρχου στην  Οικονοµική επιτροπή  λογ/µό της διαχείρισης του 
οικονοµικού έτους που έληξε. Ο απολογισµός που  υποβάλλεται στον ∆ήµαρχο 
αποτελείται από τον απολογιστικό πίνακα εσόδων και εξόδων και από τα παραστατικά 
στοιχεία της διαχείρισης που τον συνοδεύουν και είναι αυτά που περιγράφονται 
αναλυτικά στις διατάξεις των άρθρων 40 & 41 του από 17-5/15.6.1959 Β. ∆/τος περί 
Οικονοµικής ∆ιοίκησης και Λογιστικού των ∆ήµων & Κοινοτήτων .       Ο απολογισµός 
δεν  υποβάλλεται χωριστά για κάθε υπόλογο ταµία που τυχόν διαχειρίστηκε τα 
οικονοµικά του ∆ήµου για ορισµένο χρονικό διάστηµα , αλλά ενιαίος για ολόκληρο το 
οικονοµικό έτος ανεξάρτητα, από τα πρόσωπα που διαχειρίστηκαν διαδοχικά τα 
οικονοµικά των ΟΤΑ στη διάρκεια του οικονοµικού έτους ,γιατί η υπηρεσία θεωρείται 
απρόσωπη ,συνεχής και ενιαία. 
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         Η Ταµειακή Υπηρεσία του ∆ήµου ∆ιονύσου  µε το αριθ. Πρωτ. 16340/27-05-2013 
έγγραφό της υπέβαλλε  διαµέσου του ∆ηµάρχου στην Οικονοµική Επιτροπή τα 
απολογιστικά στοιχεία  εσόδων – εξόδων του ∆ήµου ∆ιονύσου  οικονοµικού έτους 2012.  
Ο απολογισµός  του ∆ήµου ∆ιονύσου  ο.ε. 2012  παρουσιάζει: 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Η απογραφή ( Ισολογισµός Έναρξης της 1/1/2011 ) του ∆ήµου ∆ιονύσου εγκρίθηκε µε 
την υπ.αριθµ. 1/1/21-1-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
Οι οικονοµικές καταστάσεις του ∆ήµου ∆ιονύσου της χρήσης 01/01/2011-31/12/2011 
εγκρίθηκαν µε την υπ.αριθµ.55/6/10-3-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου.  
  
Οι οικονοµικές καταστάσεις ο.ε. 2012 (ισολογισµός – αποτελέσµατα χρήσης – πίνακας 
διάθεσης αποτελεσµάτων – προσάρτηµα) επισυνάπτονται στην παρούσα εισήγηση. 
Παραθέτουµε δε την παρακάτω  κατάσταση όπου φαίνονται συνοπτικά τα 
αποτελέσµατα της 2ης χρήσης του  ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ 
 
ΚΛΕΙΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ 01/01 - 
31/12/2012       
 Ι.Αποτελέσµατα εκµεταλλεύσεως       
   1.  Έσοδα από πώληση αγαθών 
και υπηρεσιών   12.658.753,58   

   2.  Έσοδα από φόρους-εισφορές-
πρόστιµα-προσαυξήσεις   1.342.238,55   

   3.  Τακτικές επιχορηγήσεις από 
Κρατικό Προϋπολογισµό   3.699.101,20 17.700.093,33 

   Μείον: Κόστος αγαθών και 
υπηρεσιών     15.328.924,61 

   Μικτά αποτελέσµατα 
(πλεόνασµα) εκµεταλλεύσεως     2.371.168,72 

   Πλέον: Άλλα έσοδα 
εκµεταλλεύσεως     265.766,59 

   Σύνολο     2.636.935,31 
   Μείον:  1. Έξοδα διοικητικής 
λειτουργίας   3.901.760,26   

ΕΣΟ∆Α - ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ  
Τακτικά έσοδα 16.938.771,73  € 
Έκτακτα έσοδα   5.247.466,84  € 
Χρηµατικό Υπόλοιπο 31/12/2011           12.675.105,35€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 34.861.343,92€ 

ΕΞΟ∆Α - ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ  
Έξοδα 23.835.187,11   € 
Χρηµατικό Υπόλοιπο  31/12/2012 11.026.156,81   € 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 34.861.343,92   € 
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                3. Έξοδα λειτουργίας 
δηµοσίων σχέσεων   12.167,60 3.913.927,86 

   Μερικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) 
εκµεταλλεύσεως     1.276.992,55 

   Πλέον: 4. Πιστωτικοί τόκοι και 
συναφή έσοδα   893.030,18   

   Μείον: 3. Χρεωστικοί τόκοι και 
συναφή έξοδα   253.516,30 639.513,88 

   Ολικά αποτελέσµατα (έλλειµµα) 
εκµεταλλεύσεως     637.478,67 

ΙΙ. ΠΛΕΟΝ: Έκτακτα αποτελέσµατα       
                1. Έκτακτα και ανόργανα 
έσοδα  559.765,90     

                3. Έσοδα προηγούµενων 
χρήσεων 290.336,21     

                4. Έσοδα από επιστροφές 
(αχρεωστήτως) καταβληθέντων 1.555,47 851.657,58   

                 Mείον:          
                1. Έκτακτα και ανόργανα 
έξοδα  128.481,30     

                3. Έξοδα προηγούµενων 
χρήσεων 780.120,38 908.601,68 -56.944,10 

   Οργανικά και έκτακτα 
αποτελέσµατα (ζηµίες)     694.422,77 

   Μείον: Σύνολο αποσβέσεων 
παγίων στοιχείων   2.936.103,18   

               Μείον : Οι από αυτές 
ενσωµατωµένες στο λειτουργικό 
κόστος 

  2.936.103,18 0,00 

  ΚΑΘΑΡΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
ΧΡΗΣΕΩΣ (έλλειµµα)     694.422,77 

 
Εποµένως η   2η διαχειριστική   χρήση του ∆ήµου ∆ιονύσου  παρουσίασε έλλειµµα 
ύψους εξακοσίων ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων τετρακοσίων είκοσι δύο € και εβδοµήντα 
επτά λεπτών (694.422,77). 
 
Σύµφωνα µε το αρ.163 του Ν. 3463/2006 ( Κώδικας ∆ήµων & Κοινοτήτων) ο  
Ισολογισµός και τα αποτελέσµατα χρήσης, πριν την υποβολή τους στο δηµοτικό 
συµβούλιο , ελέγχονται  από έναν  ορκωτό ελεγκτή – λογιστή. 
Με την υπ.αριθµ. 12790/956/14-4-2014 απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου ανατέθηκε ο 
έλεγχος των Οικονοµικών Καταστάσεων ο.ε 2012 στην εταιρεία ΣΟΛ .Α.Ε που εδρεύει 
στην Αθήνα, επίσης καταρτίστηκε σύµβαση µεταξύ του ∆ήµου ∆ιονύσου και της 
ελεγκτικής εταιρείας ΣΟΛ.Α.Ε µε το υπ.αρ.πρ. 15809/13-5-2014. 
 Ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής, για τον έλεγχο των ετήσιων οικονοµικών καταστάσεων 
( ισολογισµού, λογαριασµού αποτελεσµάτων χρήσης , πίνακα διάθεσης αποτελεσµάτων 
και προσαρτήµατος )του ∆ήµου, εφαρµόζει τις αρχές και τους κανόνες ελεγκτικής που 
ακολουθεί το Σώµα Ορκωτών Ελεγκτών – Λογιστών, οι οποίες συµφωνούν µε τις 
βασικές αρχές των διεθνών ελεγκτικών προτύπων . 
Στο χορηγούµενο πιστοποιητικό ελέγχου του, ο ορκωτός ελεγκτής – λογιστής αναφέρει 
εάν ο ∆ήµος εφάρµοσε ορθά το κλαδικό λογιστικό σχέδιο ∆ήµων και Κοινοτήτων και εάν 
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τηρήθηκαν οι διατάξεις του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικα και των αντίστοιχων 
κανονιστικών ρυθµίσεων οι οποίες αφορούν το οικονοµικό, λογιστικό και διαχειριστικό 
σύστηµα των ∆ήµων .Περιλαµβάνει επίσης και όλες τις παρατηρήσεις που αφορούν σε 
σηµαντικές ανεπάρκειες που έχουν ουσιώδη επίδραση στην ακρίβεια ή ορθότητα 
κονδυλίων του ισολογισµού ή των αποτελεσµάτων χρήσης. Εκτός από το πιστοποιητικό 
ελέγχου, ο ορκωτός ελεγκτής- λογιστής υποχρεούται να καταρτίζει και έκθεση ελέγχου , 
στην οποία θα περιλαµβάνει ,τα όσα προέκυψαν από τον έλεγχο του ,παραθέτοντας , 
επιπροσθέτως και τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέµα. Η έκθεση  ελέγχου 
υποβάλλεται από τον ορκωτό ελεγκτή- λογιστή στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και στον Γενικό 
Γραµµατέα της οικείας Περιφέρειας. 
Επίσης ο απολογισµός & ισολογισµός µε το πιστοποιητικό και την έκθεση ελέγχου  του 
ορκωτού- λογιστή, υποβάλλονται στο Ελεγκτικό Συνέδριο, µέσα σ’ έναν  µήνα αφότου 
εκδόθηκε η πράξη του και η υποβολή του ανακοινώνεται στον Γενικό Γραµµατέα της 
Περιφέρειας.  
 
Έχοντας υπόψη 

1) Τα απολογιστικά στοιχεία του ∆ήµου  ∆ιονύσου ο.ε 2012,όπως αυτά δόθηκαν 
από την Ταµειακή Υπηρεσία 

2) Τον Ισολογισµό (Οικονοµικές καταστάσεις) του ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε 2012 , 
όπως αυτός δόθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία. 

3) Το  άρθρο  163 του Ν.3463/2006 . 
4) Το  άρθρο 72 παρ.1γ  του  Ν.3852/2010 – Πρόγραµµα Καλλικράτης 

 Παρακαλούµε  να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής  επιτροπής για την έγκριση του 
Απολογισµού  - Ισολογισµού του  ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε   2012. 

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Τα απολογιστικά στοιχεία του ∆ήµου  ∆ιονύσου ο.ε 2012,όπως αυτά δόθηκαν 

από την Ταµειακή Υπηρεσία 
� Τον Ισολογισµό (Οικονοµικές καταστάσεις) του ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε 2012 , όπως 

αυτός δόθηκε από την Οικονοµική Υπηρεσία. 
� Το  άρθρο  163 του Ν.3463/2006 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων εξόδων του ∆ήµου έυους 2012 ως 
εξής: 
 

 
 
 
 
 
 

ΕΣΟ∆Α - ΕΙΣΠΡΑΧΘΕΝΤΑ  
Τακτικά έσοδα 16.938.771,73  € 
Έκτακτα έσοδα   5.247.466,84  € 
Χρηµατικό Υπόλοιπο 31/12/2011           12.675.105,35€ 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟ∆ΩΝ 34.861.343,92€ 
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 Β. Καταρτίζει την έκθεση της Οικονοµικής Επιτροπής µε τα κάτωθι στοιχεία 
έπειτα από τον έλεγχο των λογαριασµών που κατέθεσε ο δηµοτικός ταµίας, ως εξής: 

 

ΕΚΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΧΡΗΣΕΩΣ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ   

ΕΤΟΥΣ  2012  
 

1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Το 2012  είναι το δεύτερο (2) έτος εφαρµογής του ∆ιπλογραφικού Λογιστικού 
Συστήµατος του νέου Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου σύµφωνα µε τα οριζόµενα που 
απαιτεί το Π.∆. 315/30.12.1999, όπως τροποποιήθηκε µε την υπ’ αριθµό 4604 / 
1.2.2005 Κοινή Απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης και 
Αποκέντρωσης και Εθνικής Οικονοµίας και Οικονοµικών.  

 

Tα βασικά στοιχεία των προς έγκριση οικονοµικών καταστάσεων της χρήσης 2012 
αναλύονται ως ακολούθως: 

2. ΑΝΑΛΥΣΗ  ΤΩΝ ΕΣΟ∆ΩΝ 
 

Τα συνολικά οργανικά έσοδα του ∆ήµου της χρήσεως 2012 ανήλθαν στο ποσό 
των                              € 18.858.890,10 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν τα Έσοδα προηγούµενων χρήσεων ποσού                      
€ 290.336,21 και τα Έκτακτα – Ανόργανα έσοδα ποσού € 559.765,90 καθώς και τα 
έσοδα από επιστροφές καταβληθέντων ποσού € 1.555,47  τα συνολικά έσοδα του 
∆ήµου ανέρχονται σε           € 19.710.547,68. 

Η ανάλυση των εσόδων της χρήσεως 2012 ανά πρωτοβάθµιο λογαριασµό Γενικής 
Λογιστικής έχει ως εξής: 

 

ΛΟΓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρήση 2012 
(Ποσά σε €) 

Χρήση 2011    
(Ποσά σε €) 

72 Έσοδα από φόρους – εισφορές - πρόστιµα- 
προσαυξήσεις 1.342.238,55 1.368.275,15 

73 Έσοδα από τέλη και δικαιώµατα µισθώµατα και 
παροχή υπηρεσιών ( Ανταποδοτικά κ.λ.π) 12.658.753,58 13.451.552,17 

74 Έσοδα από  Επιχορηγήσεις  για λειτουργικές 
δαπάνες. 3.699.101,20 5.640.035,09 

75 Έσοδα παρεποµένων ασχολιών 265.766,59 25.212,93 

ΕΞΟ∆Α - ΠΛΗΡΩΘΕΝΤΑ  
Έξοδα 23.835.187,11   € 
Χρηµατικό Υπόλοιπο  31/12/2012 11.026.156,81   € 
ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟ∆ΩΝ 34.861.343,92   € 
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76 Έσοδα κεφαλαίων.( έσοδα από κινητή 
περιουσία). 893.030,18 468.998,72 

 Σύνολο Οργανικών Εσόδων 18.858.890,10 20.954.074,06 

81.0
1 Έκτακτα  & Ανόργανα  έσοδα 559.765,90 627.968,22 

82.0
1 Έσοδα προηγουµένων χρήσεων 290.336,21 70.202,27 

82.0
7 Έσοδα από επιστροφές καταβληθέντων  1.555,47 10.751,29 

 Σύνολο Εκτάκτων και Ανόργανων εσόδων 851.657,58 708.921,78 

    

 Γενικό Σύνολο Εσόδων 19.710.547,68 21.662.995,84 

 
 

       3.   ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ 
  

Η ανάλυση των εξόδων της χρήσεως 2012  έχει ως εξής:  

 

ΛΟΓ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Χρήση 2012 
(Ποσά σε €) 

Χρήση 2011 
(Ποσά σε €) 

60 Αµοιβές και έξοδα προσωπικού 6.702.369,76 7.123.884,88 
61 Αµοιβές και έξοδα αιρετών και τρίτων 693.667,07 785.747,50  
62 Παροχές τρίτων  5.370.046,32 4.932.026,72 
63 Φόροι-τέλη 91.397,19 54.741,43 
64 ∆ιάφορα έξοδα 2.391.442,46 1.860.786,72 
65 Τόκοι και συναφή έξοδα 253.516,30 285.846,79 
66 Αποσβέσεις παγίων ενσωµατωµένες 

στο λειτουργικό κόστος 2.936.103,18 2.949.294,62 

67 Χορηγήσεις, Επιχορηγήσεις, 
Επιδοτήσεις. 1.112.291,70 1.426.605,45 

25 Μεταβολή    Αποθεµάτων -54.465,21 25.845,79 
  Σύνολο Οργανικών εξόδων 19.496.368,77 19.444.779,90 
81.00 Έκτακτα & ανόργανα έξοδα 128.481,30 6.423,40 
    
82.00 Έξοδα προηγούµενων χρήσεων 780.120,38 17.793,93 
  Σύνολο Εκτάκτων και ανόργανων 

εξόδων 908.601,68 24.217,33 

   
19.468.997,23 

  

 
Γενικό Σύνολο Εξόδων 20.404.970,45 

 
 

                                                                              
4. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΤΩΝ ΕΞΟ∆ΩΝ ΣΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
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Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών ανήλθε στο ποσό € 15.328.924,61 και 
αφαιρουµένων των αποσβέσεων που αναλογούν στην κύρια λειτουργία  ποσού € 
2.348.882,54 διαµορφώνεται  στο ποσό € 12.980.042,07 

Τα έξοδα διοικητικής λειτουργίας του ∆ήµου ανήλθαν στο ποσό € 3.901.760,26  
και αφαιρουµένων των αποσβέσεων που αναλογούν στην συγκεκριµένη κατηγορία 
εξόδων ποσού       € 587.220,64  διαµορφώνονται στο ποσό € 3.314.539,62  τα έξοδα 
λειτουργίας δηµοσίων σχέσεων ανήλθαν στο ποσό € 12.167,60  και τα 
χρηµατοοικονοµικά έξοδα ανήλθαν στο ποσό                      € 253.516,30. 

Το συνολικό κόστος παροχής υπηρεσιών, διοίκησης, δηµοσίων σχέσεων και 
χρηµατοοικονοµικών εξόδων, ανήλθε στο ποσό  € 19.496.368,77. 

Στο παραπάνω ποσό αν προστεθούν και τα Έκτακτα & Ανόργανα  Έξοδα  ποσού 
€ 128.481,30 τα Έξοδα προηγουµένων χρήσεων ποσού € 780.120,38  προκύπτουν τα 
συνολικά έξοδα της χρήσεως 2012, τα οποία  ανήλθαν στο ποσό € 20.404.970,45. 

Η διαφορά µεταξύ των συνολικών εσόδων της χρήσεως 2012 ποσού € 
19.710.547,68 και των  συνολικών εξόδων της χρήσεως 2012 ποσού € 20.404.970,45 
αποτελεί το καθαρό αποτέλεσµα (έλλειµµα) της χρήσεως 2012 το οποίο ανέρχεται στο 
ποσό € 694.422,77 

Από τον ταµιακό απολογισµό οι συνολικές πληρωµές του ∆ήµου στη χρήση 2012 
ανήλθαν στο ποσό € 23.835.187,11 Εάν στο σύνολο των εισπράξεων του ∆ήµου του 
έτους 2012  ποσού        € 22.186.238,57 προστεθεί το χρηµατικό υπόλοιπο αρχής της 
χρήσεως (2011) ποσό                       € 12.675.105,35 προκύπτουν τα συνολικά 
εισπραχθέντα του έτους 2012 ποσού € 34.861.343,92 και εάν από αυτά αφαιρεθούν οι 
πληρωµές του ∆ήµου του έτους 2012 ποσού € 23.835.187,11 προκύπτει το 
Αποθεµατικό (χρηµατικό υπόλοιπο)  τέλους της χρήσεως 2012 που ανέρχεται στο ποσό 
€ 11.026.156,81. 

Τα χρηµατικά διαθέσιµα στον Ισολογισµό της 31/12/2012 εµφανίζονται αυξηµένα 
κατά      € 167.863,67  σε σχέση µε τα ταµειακά διαθέσιµα (χρηµατικό υπόλοιπο) που 
εµφανίζονται στον ταµειακό απολογιστικό πίνακα 31/12/2012. Η διαφορά αυτή αφορά: 
α) τις µη εµφανισθείσες επιταγές για πληρωµή στους δικαιούχους κατά την 31/12/2012 
ποσού € 35.163,67 οι οποίες εξοφλήθηκαν στην επόµενη χρήση και περιλαµβάνονταν 
σε εξοφληµένα χρηµατικά εντάλµατα της 31/12/2012, β) το υπόλοιπο του τραπεζικού 
λογαριασµού στην Τράπεζα της Ελλάδος για κάλυψη ∆ράσεων Πυροπροστασίας € 
132.700,00 το οποίο ήταν διαθέσιµο την 31/12/2012 και περιλαµβάνεται στον 
Ισολογισµό της 31/12/2012, όµως εκ παραδροµής το αντίστοιχο Γραµµάτιο Είσπραξης 
επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων εκδόθηκε την επόµενη χρήση και συγκεκριµένα την 
19/4/2013 (ΓΡΒ – 70/19-4-2013) και περιλαµβάνεται στον αντίστοιχο ταµειακό 
απολογιστικό πίνακα της 31/12/2013. 
  

5. ΚΕΦΑΛΑΙΟ 
 

Το Κεφάλαιο του ∆ήµου ∆ιονύσου ανέρχεται στο ποσό  € 83.702.011,56   

 
6. ΠΑΓΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 
Tα πάγια στοιχεία (Ενσώµατες Ακινητοποιήσεις) ανέρχονται στο ποσό € 

120.886.557,64 και αφαιρουµένων των σωρευµένων αποσβέσεων ποσού € 
31.146.172,74 προκύπτει η αναπόσβεστη αξία των παγίων αυτών στοιχείων, η οποία 
ανέρχεται στο ποσό € 89.740.384,90. Οι τίτλοι πάγιας επένδυσης και οι λοιπές  
µακροπρόθεσµες χρηµατοοικονοµικές απαιτήσεις ανέρχονται στο ποσό € 660.152,41.  
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  7.    ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 
         Το µακροπρόθεσµο τµήµα των δανείων του ∆ήµου από το Ταµείο 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων  ανέρχεται στο ποσό € 3.234.401,53. Η εξόφληση των 
δόσεων γίνεται κανονικά. 
 
 
                                        8.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 
 
        Το σύνολο των βραχυπρόθεσµων υποχρεώσεων του ∆ήµου ανέρχεται στο ποσό                     
€ 4.957.607,42, οι αντίστοιχες απαιτήσεις από την πώληση αγαθών και την παροχή 
υπηρεσιών µείον των προβλέψεων   ανέρχονται στο ποσό € 3.391.137,51. 

Σηµειώνεται ότι οι υποχρεώσεις, των οποίων η προθεσµία εξόφλησης των από την 
ηµεροµηνία του Ισολογισµού, είναι µεγαλύτερη του έτους, έχουν καταχωρηθεί στην 
κατηγορία των µακροπρόθεσµων, όλες δε οι λοιπές υποχρεώσεις έχουν συµπεριληφθεί 
στην κατηγορία των βραχυπρόθεσµων. Τα ίδια κριτήρια χαρακτηρισµού των 
υποχρεώσεων σε µακροπρόθεσµες και βραχυπρόθεσµες ισχύουν και για τις απαιτήσεις. 
 
 

9. ΕΞΟ∆Α ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 
 
        Τα λοιπά έξοδα εγκαταστάσεως ανέρχονται στο ποσό € 942.219,15 και 
αφαιρουµένων των σωρευµένων αποσβέσεων ποσού € 911.941,22 προκύπτει το 
αναπόσβεστο υπόλοιπο των  λοιπών εξόδων εγκαταστάσεως, το οποίο ανέρχεται στο 
ποσό € 30.277,93. 
 

10. ∆ΙΑΘΕΣΙΜΑ 
 

Οι καταθέσεις όψεως κατά την 31/12/2012 ανέρχονται στο ποσό € 11.194.020,48.  
 
 
 

11. ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΕΠΕΝ∆ΥΣΕΩΝ – ∆ΩΡΕΕΣ ΠΑΓΙΩΝ 
 

         Οι επιχορηγήσεις επενδύσεων και οι δωρεές παγίων ανέρχονται στο ποσό € 
16.170.195,63 το οποίο περιλαµβάνει επιχορηγήσεις επενδύσεων για επενδυτικούς 
σκοπούς ποσού   € 16.050.578,47 και δωρεές παγίων ποσού € 119.617,16.  
 

            12. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ  ΚΑΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 
 

Οι µεταβατικοί λογαριασµοί ενεργητικού περιλαµβάνουν: α) Έσοδα χρήσεως 
εισπρακτέα ποσού €  5.423.389,87 και β) Έξοδα επόµενων χρήσεων πληρωτέου 
ποσού € 29.850,97.  Οι µεταβατικοί λογαριασµοί παθητικού περιλαµβάνουν Έξοδα 
χρήσεως δουλευµένα πληρωτέου ποσού € 1.110.659,67 
 

13. ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ 
 

Πραγµατοποιήθηκε η απογραφή της 31/12/2012 των αποθεµάτων λήξεως των 
αναλωσίµων υλικών και των ανταλλακτικών τα οποία αποτιµήθηκαν στην αξία κτήσης 
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τους όπως προβλέπεται από το Π.∆. 315/1999 «περί Κλαδικού Λογιστικού Σχεδίου των 
Ο.Τ.Α.  

Κατά την 31/12/2012 το τελικό απόθεµα των αναλωσίµων υλικών και τα 
ανταλλακτικών ειδών ανέρχεται στο ποσό   € 170.062,73.  
                                                        

14. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
  

Το καθαρό αποτέλεσµα (έλλειµα) της χρήσης 2012 ανέρχεται στο ποσό  € 
694.422,77 έναντι του πλεονάσµατος της προηγούµενης χρήσης ποσού € 2.193.998,61. 
          

 Όπως προκύπτει από την ανάλυση των αποτελεσµάτων της χρήσης 2012 σε 
σχέση µε την χρήση 2011, η απόκλιση στις δύο χρήσεις οφείλεται κυρίως στη µείωση 
των τακτικών εσόδων  και στην επιβάρυνση των αποτελεσµάτων  από τα τέλη 
αποχέτευσης της ΕΥ∆ΑΠ προηγουµένων χρήσεων. 
 
 
Β. Εγκρίνει τον απολογισµό, ισολογισµό και τα αποτελέσµατα χρήσεως όπως 
εµφανίζονται στις συνηµµένες καταστάσεις και εξουσιοδοτεί τον πρόεδρο της επιτροπής 
για την προώθησή τους για την απαραίτητη έγκριση από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 

   
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
7. Κοντάκης Κυριάκος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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

 
 
 


