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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..23η/2012..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-11-2012 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..387/2012.. 
                                                   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..2ας/11/2012.. της ..22ης/2012.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 2α Νοεµβρίου 2012.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική Συνεχιζόµενη συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 32616/29-10-12.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικών – Ανάπτυξης- ∆ιαφάνειας & Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, 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 1ο:«Έγκριση: α) δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την προµήθεια «Ειδών καθαριότητας 
και ευπρεπισµού» και β) τεχνικών προδιαγραφών».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2012 για 
την ανάθεση προµήθειας διαλύµατος υποχλωριώδους νατρίου για διάφορες εγκαταστάσεις του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2012 για 
την ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών ασφαλτοκόπτη και γεννήτριας του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση α) δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2012 
καθώς και β) την σχετική έγκριση τεχνικών προδιαγραφών καθώς και των όρων διακήρυξης για 
την ανάθεση προµήθειας «καθρεφτών και πινακίδων κώδικα οδικής κυκλοφορίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου»». 

ΘΕΜΑ 5ο: «Eγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 5.520,26€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% 

για την πληρωµή της Αναθεώρησης του έργου: «Κατασκευή έργων αντιπληµµυρικής 

προστασίας (Λειβαδιάς - Αρτέµιδος)» στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου ∆ήµου 

∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 6ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2012 για την 
προµήθεια ∆οσοµετρικών Αντλιών Χλωρίωσης Πόσιµου Ύδατος».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης διαγωνισµού, δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2012 για την ανάθεση «Ασφάλιση Οχηµάτων και 
Μηχανηµάτων Έργων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το ∆ιάστηµα 1.1.2013 – 31.12.2013» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού εξόδων ∆ήµου ο.ε. 
2012 για Εργασίες Συντήρησης – Τεχνικής Υποστήριξης των Εφαρµογών Οικονοµικής 
∆ιαχείρισης, ∆ηµοτικής Κατάστασης, Πρωτοκόλλου και ∆ιαχείρισης Προσωπικού για το 2012». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 24.600,00 € για την «Παροχή 
υπηρεσιών εξειδικευµένου συµβούλου για τη χρηµατοδότηση του έργου: “Κατασκευή 
Βρεφονηπιακού Σταθµού ∆.Κ. ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή αποδοχών προσωπικού 
µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου για τους µήνες Απρίλιο, Μάιο και 
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Επίδοµα Αδείας 2011  και απασχόληση µουσικού µε έκδοση Απόδειξης Παροχής Υπηρεσίων 
για Απρίλιο και από 1/5 έως 10/5/11, της υπό εκκαθάριση Κοινωφελής Επιχείρησης  Κοινότητας 
Κρυονερίου» 
ΘΕΜΑ 11ο:« Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 47.583,47 ευρώ για πληρωµή 
οφειλής της Κοινωφελούς ∆ηµοτικής Επιχείρησης Αγίου Στεφάνου προς την Εµπορική 
Τράπεζα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.848,14 ευρώ  και 13.112.22 
ευρώ για πληρωµή οφειλής προς το ΙΚΑ – Ε.Τ.ΑΜ. των  υπό εκκαθάριση Κοινωφελών 
Επιχειρήσεων Κοινότητας Κρυονερίου και Αγίου Στεφάνου αντίστοιχα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικής ∆απάνης στην 
εταιρεία ΒΑΛΤΕΣΙΝΙΚΟ Α.Τ.Ε.ΞΕ.Β.Ε». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού» 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου  Γ΄ τριµήνου 

οικονοµικού έτους 2012» 

ΘΕΜΑ 16ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 

απόδοσης λογαριασµού (Πατέλη Ειρήνη).» 

ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 14.760.00 για πληρωµή αµοιβής 
των εκκαθαριστών – ορκωτών Λογιστών «ΣΟΛ Α.Ε.»  των Κοινωφελών ∆ηµοτικών 
Επιχειρήσεων Αγίου Στεφάνου , Κρυονερίου και Άνοιξης» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για καταβολή δικαστικών Εξόδων στους 
ενάγοντες 1. Ιωάννη Καµενόπουλο του Εµµ.. 2. Βασιλική Καµενοπούλου του Εµµ. και 3. 
Κυριακή Καµενοπούλου του Εµµ» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1, Νο2 & No3 του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Αγορά 
αδειών Λογισµικού Servers Microsoft»» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & Νο2 του πρόχειρου διαγωνισµού για την  «Προµήθεια 
προκατασκευασµένων συγκροτηµάτων οστεοφυλακίων του ∆ήµου ∆ιονύσου»» 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπανών και πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2012, για δηµοσιεύσεις 
στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ» συνολικού ποσού 861,00€» 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.                 1. Καρασαρλής Αναστάσιος  
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη     
4. Λίτσας Αθανασιος     
5. Ποτίδης Χρήστος     
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
8. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Ποτίδης Χρήστος αποχώρησε µετά τη ψήφιση του 15ου Θέµατος. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..387/2012.. 
 
 
� ΘΕΜΑ 15ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου  Γ΄ τριµήνου 

οικονοµικού έτους 2012» 
                                                

Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής: 

Σύµφωνα µε την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10, η οικονοµική 
επιτροπή 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, ορίζονται τα εξής: 
«Η οικονοµική επιτροπή, µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του 
οικείου δήµου, υποβάλλει στο δηµοτικό συµβούλιο τριµηνιαία έκθεση, ως προς τα 
αποτελέσµατα εκτέλεσης του προϋπολογισµού, κατά το προηγούµενο της έκθεσης τρίµηνο. 
Στην έκθεση διατυπώνονται και οι τυχόν παρατηρήσεις της µειοψηφίας. Η έκθεση υποβάλλεται 
εντός αποκλειστικής προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη λήξη κάθε τριµήνου και αναρτάται 
στην ιστοσελίδα του οικείου δήµου. Εάν µε την ανωτέρω έκθεση του δεύτερου τριµήνου κάθε 
οικονοµικού έτους, διαπιστωθεί, σύµφωνα µε την πορεία και την εκτίµηση είσπραξης των 
εσόδων, ότι στον προϋπολογισµό έχουν εγγραφεί υπερεκτιµηµένα έσοδα ή έσοδα που δεν 
πρόκειται να εισπραχθούν έως το τέλος της χρήσης, το οικείο συµβούλιο προβαίνει 
υποχρεωτικά σε αναµόρφωση αυτού, εντός προθεσµίας δεκαπέντε (15) ηµερών, µειώνοντας 
στο πραγµατικό ύψος τα παραπάνω έσοδα και αντιστοίχως το σκέλος των δαπανών, ώστε να 
µην καταστεί σε καµία περίπτωση ελλειµµατικός ο προϋπολογισµός. Η απόφαση αυτή 
υποβάλλεται στον Ελεγκτή Νοµιµότητας για έλεγχο. Τα στοιχεία που πρέπει να περιλαµβάνει η 
έκθεση, καθορίζονται µε απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης». 
 
Κατ’ εξουσιοδότηση της ανωτέρω διάταξης εκδόθηκε η  αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 
2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισµός 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, 
µετά από εισήγηση του υπευθύνου οικονοµικών υπηρεσιών του οικείου ∆ήµου. Η τριµηνιαία 
έκθεση των αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των δήµων, συντάσσεται 
σύµφωνα µε τα Υποδείγµατα 1 έως και 3, που επισυνάπτονται στην ανωτέρω απόφαση και 
αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής. 
 
Με την αριθ. 6/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ψηφίστηκε ο προϋπολογισµός του 
∆ήµου ∆ιονύσου οικονοµικού έτους 2012 και επικυρώθηκε  µε την αριθ. 3448/3299/21-2-2012  
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής. 
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Με βάση τα παραπάνω η οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου αφού έλαβε υπόψη της:  
 

− την  περίπτωση β της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
− την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του 

άρθρου 43 του ν. 3979/2011,  

− η  αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση του 
Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην 
έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 

− την αριθ. 6/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 
προϋπολογισµός του έτους 2012  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 3448/3299/21-2-2012  
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  

− τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 
και στοιχεία του ∆ήµου 

 
 

Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Γ΄ τριµήνου του έτους 2012, ως 

ακολούθως:  

Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ΄ τριµήνου του έτους 2012, 
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 

Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ΄ τριµήνου του έτους 2012, 
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 

Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή έναρξης του 

νέου ενιαίου ∆ήµου ∆ιονύσου.  

Οι ανωτέρω πίνακες αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας.  

 
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Ζαµάνης και είπε: «Για το συγκεκριµένο θέµα έχω να παρατηρήσω τα 
εξής : 
Σε ότι αφορά τα έσοδα 
Από το γεγονός ότι τα έσοδα ΠΟΕ έχουν εισπραχθεί στο ποσοστό που θα έπρεπε ήτοι 73,53% 
στο τέλος του γ’ τριµήνου, γίνεται εµφανής η αιτία της πλασµατικότητας και της εικονικότητας 
του προϋπολογισµού. Για να γίνω πιο σαφής, είναι προφανές ότι τα έσοδα ΠΟΕ είναι ένα 
γνωστό ποσό. Στις 31/12/2011 ξέραµε πόσα είναι τα έσοδα ΠΟΕ που θα πρέπει να εγγραφούν 
στον προϋπολογισµό του 2012, εποµένως εγγράφτηκε το ακριβές ποσό στον προϋπολογισµό. 
Σήµερα διαπιστώνουµε ότι µετά το πέρας του γ’ τριµήνου έχει εισπραχθεί το 73,53 % 
Σε όλες τις άλλες κατηγορίες εσόδων έχουµε ένα ποσοστό υλοποίησής τους κατά µέσο όρο 
περίπου 22,80% και σηµειώνω ότι εξαιρώ από τον υπολογισµό µου τα ΠΟΕ και το περσινό 
χρηµατικό υπόλοιπο.  
Εποµένως αποδεικνύεται περίτρανα ότι τα προϋπολογιζόµενα ποσά δεν έχουν καµία σχέση µε 
την πραγµατικότητα αφού εάν στο τρίτο τρίµηνο έχουµε φτάσει στο 22,8 % στο τέλος του 
χρόνου αναλογικά, ζήτηµα είναι να φτάσουµε στο 30%  
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Αξίζει να σηµειωθεί ότι στον κωδικό των εσόδων για επενδυτικές δαπάνες ο οποίος είναι το 41% 
του συνολικού προϋπολογισµού έχει εισπραχθεί µόλις το 4,2% πράγµα που δείχνει ότι έργο δεν 
έχει γίνει ούτε κατ’ ελάχιστον.  
Άρα ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει έναν προϋπολογισµό εσόδων εκτός χρηµατικού υπολοίπου και 
οφειλών ΠΟΕ, τριπλάσιο από αυτόν που θα υλοποιήσει και έργο δεν γίνεται ούτε για δείγµα 
αυτό λένε τα νούµερα.   
Σε ότι αφορά τα έξοδα 
Ως γενικό ποσοστό είναι αποκαλυπτικό από µόνο του αυτό που αναγράφεται αντί για 75% 
21,12%. Τα σχόλια µάλλον περιττεύουν, δεν θα πιαστεί ούτε καν σαν στόχος το 30%. 
Υπάρχουν όµως και ορισµένες εντυπωσιακές παρατηρήσεις όπως οι παρακάτω: 

1. Το ποσοστό αυτό του 21,12% αντιστοιχεί σε  15.402.494,82. Από αυτά που έχουν 
πληρωθεί στο ∆ήµο µας µέχρι σήµερα το 90% περίπου αντιστοιχεί σε µισθούς, τακτικά 
παγία λειτουργικά έξοδα και οφειλές Π.Ο.Ε και ποσοστό µόλις 10% αντιστοιχεί σε έργα. 
Αν ήταν δε δυνατόν στην παρούσα έκθεση να δούµε και τι από αυτά αφορά παλαιά έργα 
των προ Καλλικράτη διοικήσεων θα διαπιστώνατε ότι απλά το 2012 είναι άλλη µια 
χρονιά που δεν θα γίνει απολύτως τίποτα καινούργιο και θα πάει κι αυτή χαµένη σαν την 
προηγούµενη. 

2. Στο κοµµάτι των επενδύσεων - έργων το οποίο αποτελεί το 57% του συνολικού 
προϋπολογισµού του ∆ήµου το ποσοστό επίτευξης του στόχου είναι ανάλογο µε αυτό 
που ανέλυσα και στα έσοδα. Aντί δηλαδή για κάποιο νούµερο που να προσεγγίζει έστω 
και στοιχειωδώς το 75% έχουµε ένα ποσοστό της τάξης του ακούστε !!! 4,51%. 

3. Οι οφειλές ΠΟΕ είναι περίπου 10.000.0000 και ενώ έχει τιµολογηθεί το 75% µέχρι τη 
λήξη του  πρώτου τρίµηνου από αυτά έχουν πληρωθεί µόνο τα µισά, περίπου 
3.500.0000 αντί να έχει εξοφληθεί το σύνολό τους. Στο σηµείο αυτό θέλω να θέσω το 
ερώτηµα γιατί συµβαίνει αυτό αφού ο ∆ήµος έχει ρευστότητα. Είναι πολιτική µας να µην 
πληρώνουµε, για να λέµε ότι έχουµε χρηµατικό υπόλοιπο;  
 
Καταλήγοντας θέλω να επισηµάνω τα εξής : 
Ως γνωστόν ο προϋπολογισµός του ∆ήµου θα πρέπει να καλύψει από το 2012 µέχρι το 
2014 τα ποσά που αναφέρονται στο φαραωνικού τύπου επιχειρησιακό πρόγραµµα που 
έχει εκπονηθεί των 300.000.000 ευρώ. Εποµένως ενώ ξεκινήσαµε µε έναν 
προϋπολογισµό το 2011 56.000.000 που υλοποιήθηκε σε ποσοστό µικρότερο του 40% 
προχωρήσαµε το 2012 σε έναν προϋπολογισµό 73.000.000 που θα υλοποιηθεί σε 
ποσοστό 30% και οι επόµενοι δύο που θα ακολουθήσουν θα πρέπει να καλύψουν άλλα 
227.000.000 ευρώ. Αντιλαµβάνεστε φαντάζοµαι όλοι ότι η κατάσταση αυτή µόνο ως 
ανέκδοτο µπορεί να χαρακτηριστεί. Ποιόν προσπαθείτε να κοροϊδέψετε, δεν 
αντιλαµβάνεστε, ότι είναι σε γνώση όλου του κόσµου πως δεν γίνεται απολύτως τίποτα. 
Υποτυπώδης και πληµελέστατη διαχείριση της καθηµερινότητας και τίποτα παραπάνω. 
Τουλάχιστον ας είµαστε ειλικρινής αναµορφώστε το Επιχειρησιακό τα ετήσια και τα 
τεχνικά προγράµµατα, καθώς και τον προϋπολογισµό και πείτε ξεκάθαρα ότι δεν 
µπορείτε να κάνετε κάτι περισσότερο. Αυτά προκύπτουν από τα  νούµερα που εσείς 
ανακοινώνεται, ως αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού του γ’ τριµήνου 2012. 
Τέλος το σηµαντικότερο ίσως όλων είναι ότι µε βάση τον πίνακα αποτελεσµάτων που 
µας έχει χορηγηθεί προκύπτει ότι στο τέλος του γ’ τριµήνου ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει 
εισπράξει 16386139,47 ευρώ και έχει ενταλθέντα 163.084,79 περισσότερα και 
τιµολογηθέντα 4.375.552,17 περισσότερα. ∆ηλαδή ο ∆ήµος µπαίνει µέσα κάποια 
εκατοµµύρια ευρώ . Αν δει επίσης κανείς τα βεβαιωθέντα έσοδα του ∆ήµου είναι µόλις  
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19345564,84 ενώ έχουν δεσµευθεί πιστώσεις 39.706.569,24 ευρώ . Θα πρέπει λοιπόν 
άµεσα η διοίκηση να απαντήσει πόσες από αυτές τις δεσµεύσεις πιστώσεων αφορούν τα 
χρηµατικά διαθέσιµα του ∆ήµου για να µην έρθει µια µέρα που θα δούµε τις οφειλές 
ΠΟΕ να εκτοξεύονται στα ύψη … 
Για να γίνω απολύτως σαφής και στο σηµείο αυτό ζητώ την επιβεβαίωση του Κου 
Προέδρου φαίνεται πως οι δεσµευµένες πιστώσεις – οι ανειληµµένες υποχρεώσεις του 
∆ήµου για λειτουργικές δαπάνες και οφειλές Π.Ο.Ε είναι περίπου 26.000.000 ευρώ και 
τα αντίστοιχα βεβαιωθέντα έσοδα πλην των επιχορηγήσεων για έργα και του χρηµατικού 
υπολοίπου µόλις 19.000.000 ευρώ. 
Εδώ δηλαδή φαίνεται πως µπαίνουµε µέσα µε τα τσαρούχια. 
Θα επαναλάβω για άλλη µια φορά, ότι δεν τίθεται θέµα ψηφοφορίας της εισηγήσεως, 
αφού αφορά απλώς την ανακοίνωση των αποτελεσµάτων, για αυτό το λόγο και δεν 
τοποθετούµε υπέρ ή κατά, αν και εκτός της παραδοχής ότι αυτή είναι πράγµατι η 
θλιβερή πραγµατικότητα, δεν αντιλαµβάνοµαι άλλο λόγο, για τον οποίο θα µπορούσε 
κανείς να είναι υπέρ αυτής της εισηγήσεως.» 

 
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης (ΦΕΚ 
87Α΄). 
� την παρ.9 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ 4 του 

άρθρου 43 του ν. 3979/2011,  
� η  αριθµ. οικ. 40038/09.09.2011 (ΦΕΚ 2007/09.09.2011 τεύχος Β’) απόφαση του 

Υπουργείου Εσωτερικών «Καθορισµός των στοιχείων τα οποία περιλαµβάνονται στην 
έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης του προϋπολογισµού των ∆ήµων και Περιφερειών» 
� την αριθ. 6/2012 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία ψηφίστηκε ο 

προϋπολογισµός του έτους 2012  και εγκρίθηκε µε την αριθ. 3448/3299/21-2-2012  
απόφαση του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.  
� τα έσοδα- έξοδα και γενικά τα οικονοµικά δεδοµένα, όπως αποτυπώνονται στα βιβλία 

και στοιχεία του ∆ήµου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα αποµαγνητοφωνηµένα 

πρακτικά) 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε  Ι ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ, 2 ΚΑΤΑ και 1 ΛΕΥΚΗ 

 
Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Ζαµάνη για τους λόγους που ανέφεραν 

στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφετε στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
Ο ∆Σ κ. Μπούσµπουρας δήλωσε λευκή ψήφο µε σκοπό να τοποθετηθεί στη συζήτηση του 

θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Καταρτίζει την έκθεση εκτέλεσης του προϋπολογισµού του Γ΄ τριµήνου του έτους 2012, ως 

ακολούθως:  

1. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού εσόδων Γ΄ τριµήνου του έτους 2012, 
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 1. 

2. Τα αποτελέσµατα εκτέλεσης προϋπολογισµού δαπανών Γ΄ τριµήνου του έτους 2012, 
εµφανίζονται στον συνηµµένο πίνακα 2. 

3. Στοιχεία ισολογισµού δεν παρουσιάζονται, διότι δεν έχει ολοκληρωθεί η απογραφή 

έναρξης του νέου ενιαίου ∆ήµου ∆ιονύσου.  

 
 

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

 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ 
1. Ποτίδης Χρήστος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη- Έλλη 
4. Λίτσας Αθανάσιος 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος.  
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
– Ανάπτυξης- ∆ιαφάνειας & 
Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Κοινοποίηση 
∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γραφείο ∆ηµάρχου. 
2. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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