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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..12η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ης-4-2019 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..125/2019.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της ..12ης/2-4-2019.. Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..2η Απριλίου 2019.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
14199/29-3-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου 
Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόμιμα με 
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Συγκρότηση επιτροπής για την Προμήθεια «αντικειμένων και 
ταχυδρομικών υπηρεσιών έκδοσης/εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής 
ταχυδρομικών αντικειμένων (υβριδικό ταχυδρομείο)»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής και 
Ορισμός Υπολόγου, για την Συμμετοχή της Παιδικής – Νεανικής Χορωδίας 
Δήμου Διονύσου στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ Χορωδιών Μιούζικαλ στη 
Θεσσαλονίκη  ».  

 ΘΕΜΑ 2ο:«Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020 – 2023 Δήμου Διονύσου».                  

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικού αποκλεισμός συμμετεχόντων οικονομικών 
φορέων του ανοικτού διαγωνισμού «Προμήθεια-τοποθέτηση εξοπλισμού για 
την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Διονύσου» προϋπολογισμού 
370.000,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση  Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την Προμήθεια 
Υπηρεσίας Καθαρισμού Οικοπέδων και Κοινόχρηστων Χώρων για 
Πυροπροστασία Έτους 2019.» 
ΘΕΜΑ 5ο:«Τροποποίηση Επιτροπών Διενέργειας και Αξιολόγησης ανοικτών 
διαγωνισμών».  
ΘΕΜ 6ο: «Έγκριση πρακτικού, ανακήρυξη οριστικού αναδόχου, του 
συνοπτικού διαγωνισμού, «Υπηρεσιών ταφών εκταφών στα κοιμητήρια των 
δημοτικών κοινοτήτων», συνολικού ποσού 39.996,20€, συμπ/νου ΦΠΑ» 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια 
Υπηρεσίας Αποκομιδής Βιοαποδομήσιμων Υλικών». ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
ΘΕΜΑ 8ο: «Γνωμοδοτικό σημείωμα για εισαγωγή στην ΟΕ προς λήψη 
απόφασης για άσκηση η μη ενδίκου μέσου». 
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  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  .  
3. Κωστάκης Δημήτριος   .  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Στάικος Θεόδωρος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Κριεμάδης Στέφανος   
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του 
Δήμου Διονύσου. 
 

Αριθμός Απόφασης:  ..125/2019.. 
 

 ΘΕΜΑ 2ο: «Kατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής (ΜΠΔΣ) 2020 – 2023 Δήμου Διονύσου». 

 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 

1) Η αριθ. πρωτ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22-2-2019 εγκύκλιος  του Γενικού 
Λογιστηρίου του Κράτους.  

2) Το αριθ. πρωτ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου 
Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του υποτομέα των ΟΤΑ». 

3) Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου  
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»».  

4) Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την 
αριθ.  839/2018  (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την  αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-
2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. . 

5) Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων  του Δήμου ο.ε. 2017 και 
2018. 

 
Κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων της υπ΄ αριθ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22-2-2019  του 
Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους  «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου 
Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023», εκδόθηκε το υπ΄ 
αριθ. πρωτ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών 
«Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής 
2020 – 2023 του υποτομέα των ΟΤΑ, σύμφωνα με το οποίο οι δήμοι, οι 
περιφέρειες και τα νομικά πρόσωπα του υποτομέα S1313 «Τοπική 
Αυτοδιοίκηση» οφείλουν να υποβάλλουν άμεσα συμπληρωμένους τους 
πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, στη Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου Εσωτερικών , όπως αυτοί επισυνάπτονται στα 
παραπάνω σχετικά. 
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Το ΜΠΔΣ 2020-2023 περιλαμβάνει την αποτύπωση των δημοσιονομικών 
αποτελεσμάτων των δύο προηγούμενων ετών (2017-2018), καθώς και τις 
προβλέψεις των δημοσιονομικών προοπτικών για α) το τρέχον έτος (2019) και  
β) και γ) τα τέσσερα επόμενα έτη (2020-2023).  
Στους πίνακες μεσοπρόθεσμων προβλέψεων, αποτυπώνονται τα 
δημοσιονομικά αποτελέσματα των δύο προηγούμενων ετών, εκτιμήσεις τους 
για το έτος 2019,  καθώς και οι προβλέψεις  αναφορικά με την εξέλιξη των 
εσόδων, των δαπανών, των απλήρωτων υποχρεώσεων και των λοιπών 
στοιχείων ισολογισμού για την περίοδο 2020 – 2023.  
Η Διεύθυνση Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης του Υπουργείου 
Εσωτερικών  μετά από επεξεργασία των πινάκων μεσοπρόθεσμων 
προβλέψεων των υπόχρεων φορέων, καταρτίζει το βασικό σενάριο του 
Ενοποιημένου Προϋπολογισμού των ΟΤΑ για την περίοδο 2020 - 2023.  
 
Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στα παραπάνω σχετικά,  τα ποσά των 
προβλέψεων που καταγράφονται  στους πίνακες του ΜΠΔΣ 2020 – 2023  δεν 
δεσμεύουν τους φορείς κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού των 
επόμενων οικονομικών ετών.  
Αποτελούν μόνο τη συνεισφορά τους στη διαδικασία κατάρτισης του βασικού 
σεναρίου του ΜΠΔΣ 2020-2023.   Ωστόσο, δεδομένου ότι, μετά από την 
ψήφιση του ΜΠΔΣ από τη Βουλή, ο στόχος ισοζυγίου για τα έτη 2020 και 
2021 θα είναι δεσμευτικός για τον υποτομέα (συνολικά και όχι για κάθε φορέα 
διακριτά) και, ως εκ τούτου, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από τα Υπουργεία 
Εσωτερικών και Οικονομικών κατά την παροχή των οδηγιών κατάρτισης των 
ετήσιων προϋπολογισμών, είναι σημαντικό οι μεσοπρόθεσμες εκτιμήσεις των 
φορέων να είναι όσο το δυνατόν ρεαλιστικές. 
 
Με το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών δίνονται οδηγίες για τη 
συμπλήρωση των πινάκων εκτιμήσεων και μεσοπρόθεσμων προβλέψεων για 
τα έτη 2019 – 2023, με προτεινόμενη μεθοδολογία ανά κατηγορία εσόδων και 
εξόδων. 
 
Για την κατάρτιση των εκτιμήσεων και προβλέψεων των εσόδων  και των 
εξόδων του ΜΠΔΣ, χρησιμοποιήθηκε η προτεινόμενη μεθοδολογία και οι 
δείκτες που δίνονται από τους σχετικούς πίνακες του Υπουργείου 
Εσωτερικών, παρότι δεν ήταν υποχρεωτικό.   
 
Η αποστολή των πινάκων του ΜΠΔΣ 2020 – 2023 θα πραγματοποιηθεί μετά 
από την έγκρισή τους από το Δημοτικό Συμβούλιο, με ευθύνη του 
προϊσταμένου οικονομικών υπηρεσιών του εκάστοτε φορέα στις ηλεκτρονικές 
διευθύνσεις info@ypes.gr  και  mpds@ypes.gr σε excel και θα συνοδεύονται 
από διαβιβαστικό (με ψηφιακή υπογραφή ή σκαναρισμένο ακριβές 
αντίγραφο). 
 
Στην παρούσα επισυνάπτονται οι συμπληρωμένοι σχετικοί πίνακες του ΜΠΔΣ 
2020 – 2023 του Δήμου Διονύσου και παρακαλούμε για την προέγκρισή τους 
και τη διαβίβασή τους στο Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκρισή τους.   
 

         Η Οικονομική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010. 
 Η αριθ. πρωτ. 2/17256/ΔΠΔΣ/22-2-2019 εγκύκλιος  του Γενικού 

Λογιστηρίου του Κράτους.  
 Το αριθ. πρωτ. 18248/13-3-2019 έγγραφο του Υπουργείου 

Εσωτερικών «Κατάρτιση Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος 
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2020 – 2023 του υποτομέα των ΟΤΑ». 

 Τις διατάξεις της παραγράφου 1δ του άρθρου 72 του Νόμου  
3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα «Καλλικράτης»».  

 Τον προϋπολογισμό του Δήμου ο.ε. 2019, ο οποίος εγκρίθηκε με την 
αριθ.  839/2018  (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου και επικυρώθηκε με την  αριθ. πρωτ. 118577/37383/1-2-
2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. . 

 Τα απολογιστικά στοιχεία εσόδων – εξόδων  του Δήμου ο.ε. 2017 και 
2018. 

 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 
Προεγκρίνει τους σχετικούς συνημμένους πίνακες του ΜΠΔΣ 2020 – 2023 

του Δήμου Διονύσου και τους διαβιβάζει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 
έγκρισή τους. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
 

Ζαμάνης Διονύσιος 
Δήμαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης Δημήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Κριεμάδης Στέφανος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Κοινοποίηση: 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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