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ΠΡΟΣ  
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 
ΘΕΜΑ:  «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2012 της ∆.Κ. Κρυονερίου και την απαλλαγή του 
                Υπολόγου κ Λινάρδου Μιχαήλ». 

 
Με την  υπ’ αριθ. 28/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση πάγιας 

προκαταβολής στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του  ∆ήµου µας για το ο.ε. 2012. Στην ∆.Κ. Κρυονερίου τη 
σύσταση πάγιας προκαταβολής ύψους (2.000,00) €  σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 80.8251 
υπόλογος ορίστηκε ο κος Λινάρδος Μιχαήλ. 

 Μετά τη λήξη του ο.ε. 2012 ο κος Λινάρδος Μιχαήλ επέστρεψε το ποσό των 2.000,00 € στην 
Τράπεζα Πειραιώς και κατέθεσε στο Λογιστήριο του ∆ήµου το υπ΄αριθ. ΓΡΕ – 74/19-4-2013 
Γραµµάτιο Είσπραξης, ποσού 2.000,00€ ως δικαιολογητικό για την απαλλαγή του. 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν3463/2006 περί πάγιας προκαταβολής µε απόφαση της 
∆ηµαρχιακής Επιτροπής, µε το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 
εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, 
καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06. 

3. Τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 
4. Την υπ’ αριθµ.74449/29-12-10 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & 

Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  
5. Την υπ’ αριθ. 28/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία αποφασίστηκε η 

σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του  ∆ήµου µας για το ο.ε. 2012. 
6. Το υπ΄αριθ. ΓΡΒ-74/19-4-2013 Γραµµάτιο Είσπραξης από υπολόγους, ποσού 2.000,00€ 

 
Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή όπως εγκρίνει την απόδοση της Πάγιας Προκαταβολής  

ο. ε. 2012 της ∆.Κ. ∆ιονύσου και την απαλλαγή του κου Λινάρδου Μιχαήλ 
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