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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..6η/2019..
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..Αριθ. Απόφασης: 80/2019..
ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ΄ τριμήνου
οικονομικού έτους 2018».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της 6ης/5-3-2019 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Σήμερα την ..5η Μαρτίου 2019.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..17:30.. το Δημοτικό
Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της
Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την
υπ’ αριθ. ..10890/1-3-2019.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο
χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010
(Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος
συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, η Πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας
δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..29.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
8. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
9. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
10. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
11. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ.
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
13. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
14. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
15. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
16. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
2. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
3. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
6. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
7. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
8. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
10. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
11. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΝΑ).
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
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18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.

ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΠΑΝΤΕΛΟΓΛΟΥ ΤΕΥΚΡΟΣ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη
σημερινή Συνεδρίαση.
Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση ήταν παρόντες ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ.
Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ.
Χριστόπουλος Δημήτριος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ.Κόκκαλης
Εμμανουήλ.
Απουσίες:
 Οι Δ.Σ. κ.κ. Λυρούδιας Ευάγγελος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Αυγέρη-Βούκλαρη Αικατερίνη,
Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν καθ’ όλη τη διάρκεια της
συνεδρίασης.
Προσελεύσεις:
 Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος και Τσιλιγκίρης
Μιχαήλ προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
 Οι Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης και Ρηγοπούλου Βασιλική προσήλθαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ.
 Ο Δ.Σ.κ. Ζυγούνας Γεώργιος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.
Αποχωρήσεις:
 Ο Δ.Σ. κ. Τσαγκαράκης Ευάγγελος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος.
 Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Μπάσης Αναστάσιος, Στασινοπούλου Αναστασία, Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης
Κυριάκος και Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4ου θέματος.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης και Παντελόγλου Τεύκρος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 8ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 9ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Γκιζελή Αικατερίνη και Γιαννουλάτος Σπυρίδων
αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Φωτέλης Λουκάς και Ζυγούνας Γεώργιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια
συζήτησης του 18ου θέματος της Η.Δ.
 Οι Δ. Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κανατσούλης Ιωάννης, Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου
Ανθή και Φωτάκης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 51ου θέματος της
Η.Δ.
 Η Δ.Σ. κ. Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 65ου θέματος.
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 Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την
τήρηση των πρακτικών.
 Τα θέματα με α/α 6, 7, 23 και 59 αποσύρθηκαν από την Η.Δ.
 Το θέμα με α/α 65 συζητήθηκε μετά το 3Ο θέμα της Η.Δ., λόγω της παρουσίας πολιτών στη
συνεδρίαση.
 Τα θέματα με α/α 51 και 52 συζητήθηκαν μετά το 45ο θέμα.
..Αριθ. Απόφασης:80/2019..
 ΘΕΜΑ 8ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ΄ τριμήνου
οικονομικού έτους 2018».
Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..8ου.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο
στο Δήμαρχο κ. Ζαμάνη Διονύσιο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.
Ο Δήμαρχος κ. Ζαμάνης Διονύσιος είπε τα εξής:
ΣΧΕΤΙΚΑ ΣΥΝ/ΝΑ:
1) Τριμηνιαία Έκθεση – Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού
εσόδων Δ΄ τριμήνου 2018.
2) Τριμηνιαία Έκθεση– Αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού
δαπανών Δ΄ τριμήνου 2018.
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,
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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 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. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ψηφίστηκε
ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 και επικυρώθηκε με την αριθ. πρωτ.
103503/36449/22-1-2018 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. 333/2017 (ΑΔΑ: 6ΥΕΛΩ93-Γ0Κ) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία
ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του οικονομικού έτους 2018 και επικυρώθηκε με την αριθ.
πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 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 Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
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 Δ΄
τριμήνου του έτους 2018, ως ακολούθως:
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
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Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισμός του Δήμου ο.ε.
2016.
Οι ως άνω πίνακες αποτελεσμάτων αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
Με την παρατήρηση ότι στην έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου Τριμήνου 2018
(1/1/2018 – 31/12/2018) το ποσό των ενταλθέντων δεν ισούται με το ποσό των πληρωθέντων,
διότι κατά την εκτύπωση της έκθεσης δεν είχαν ακυρωθεί τα ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα
της χρήσης 2018 (31/12/2018) ποσού (507.292,72) € και με δεδομένο ότι αν σήμερα
εκτυπωθεί η έκθεση, επειδή έχουν γίνει οι ανατροπές των δεσμευθέντων πιστώσεων
οικονομικού έτους 2018, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο
στο οικονομικό έτος 2018, δεν θα αποτυπωθεί στην έκθεση το συνολικό ύψος των
δεσμευθέντων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η έκθεση μετά των συνημμένων της αναρτώνται στην
ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 3861/2010
(«Πρόγραμμα Διαύγεια»).
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.
Με την αριθ. 49/2019 απόφασή της η Οικονομική Επιτροπή κατάρτισε και υποβάλει προς
έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου
του έτους 2018, ως ακολούθως:
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται ως κατωτέρω:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται ως κατωτέρω:
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Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισμός του Δήμου
ο.ε. 2016.
Με την παρατήρηση ότι στην έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου Τριμήνου 2018
(1/1/2018 – 31/12/2018) το ποσό των ενταλθέντων δεν ισούται με το ποσό των πληρωθέντων,
διότι κατά την εκτύπωση της έκθεσης δεν είχαν ακυρωθεί τα ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα
της χρήσης 2018 (31/12/2018) ποσού (507.292,72) € και με δεδομένο ότι αν σήμερα
εκτυπωθεί η έκθεση, επειδή έχουν γίνει οι ανατροπές των δεσμευθέντων πιστώσεων
οικονομικού έτους 2018, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο
στο οικονομικό έτος 2018, δεν θα αποτυπωθεί στην έκθεση το συνολικό ύψος των
δεσμευθέντων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Η απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, η έκθεση μετά των συνημμένων της αναρτώνται
στην ιστοσελίδα του οικείου Δήμου και στο διαδίκτυο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν.
3861/2010 («Πρόγραμμα Διαύγεια»).
Οι ανωτέρω αποφάσεις υποβάλλονται στον Ελεγκτή Νομιμότητας για έλεγχο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση, όπως αυτή τροποποιήθηκε.
 Τις διατάξεις των άρθρων 72, 277, 266 παρ.9, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης.).
 Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006,
τεύχος Α΄).
 Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010.
 Την αριθ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών.
 Την αριθ. 333/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
 Την αριθ. πρωτ. 103503/36449/22-1-2018 απόφαση 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 Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 1.
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 Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται στον συνημμένο πίνακα 2.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα
πρακτικά).

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 16 Υπέρ, 4 Λευκές και 6 Παρών
Οι ΔΣ κ.κ Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Φωτέλης Λουκάς,
Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης για τους λόγους που ανέφεραν στην
τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.
Οι Δ.Σ. κ.κ Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος και Σπηλιώτης Σπυρίδων
δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά
καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισμού του Δ΄ τριμήνου του έτους 2018, ως
ακολούθως:
Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού εσόδων Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται ως κατωτέρω:

Τα αποτελέσματα εκτέλεσης προϋπολογισμού δαπανών Δ΄ τριμήνου του έτους 2018,
εμφανίζονται ως κατωτέρω:
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Στοιχεία ισολογισμού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει εγκριθεί ο ισολογισμός του Δήμου
ο.ε. 2016.
Με την παρατήρηση ότι στην έκθεση εκτέλεσης προϋπολογισμού 4ου Τριμήνου 2018
(1/1/2018 – 31/12/2018) το ποσό των ενταλθέντων δεν ισούται με το ποσό των πληρωθέντων,
διότι κατά την εκτύπωση της έκθεσης δεν είχαν ακυρωθεί τα ανεξόφλητα χρηματικά εντάλματα
της χρήσης 2018 (31/12/2018) ποσού (507.292,72) € και με δεδομένο ότι αν σήμερα
εκτυπωθεί η έκθεση, επειδή έχουν γίνει οι ανατροπές των δεσμευθέντων πιστώσεων
οικονομικού έτους 2018, οι οποίες δεν εκτελέστηκαν εν όλω ή εν μέρει για οποιοδήποτε λόγο
στο οικονομικό έτος 2018, δεν θα αποτυπωθεί στην έκθεση το συνολικό ύψος των
δεσμευθέντων πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΦΩΤΕΛΗΣ ΛΟΥΚΑΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

8/9

ΑΔΑ: ΩΞ9ΜΩ93-Χ78

ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Εσωτερική Διανομή
- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη
για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.
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