
   
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                           Αγ. Στέφανος:   

        ΤΜΗΜΑ: ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ                                                                         Αρ. Πρωτ.:     
Ταχ. ∆/νση: Λ. Λίµνης Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 1 
Τ.Κ.: 145 65 -  Άγιος Στέφανος 
Πληροφορίες: Κουζινοπούλου  
Τηλέφωνο: 2132030645 
FAX: 210 8141421 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 1) για αποζηµίωση δηµοτικών 
συµβούλων στις συνεδριάσεις των οργάνων του ∆ήµου 4ου τριµήνου 2012 και 2) για 
απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές ∆ήµου ∆ιονύσου.  
  

Το λογιστήριο ως όφειλε κατέγραψε την υποχρέωση του ∆ήµου ∆ιονύσου 
προς την ΕΥ∆ΑΠ, ποσού 103.597,60 €, στα βιβλία του, δηλαδή το υπόλοιπο 
ρύθµισης ληξιπροθέσµων οφειλών του πρώην ∆ήµου Άνοιξης. Για λόγους όµως 
δηµόσιας λογιστικής οι υποχρεώσεις του ∆ήµου αυξάνονταν µε κάθε δόση 
(6.096,52€) που αφορούσε το εν λόγω ποσό και ως εκ τούτου καταγράφηκε στα 
βιβλία 2 φορές.  

Με την εισήγηση µας προς την Οικονοµική επιτροπή ζητάµε: α) την 
αποδέσµευση ποσού 103.597,60 € από τον ΚΑΕ 80.8117, β) δέσµευση στον ίδιο 
ΚΑΕ ποσού 24.643,10 €  για αποζηµίωση δηµοτικών συµβούλων για τη συµµετοχή 
τους στις συνεδριάσεις των οργάνων του ∆ήµου 4ου τριµήνου 2012, στο ∆.Σ., στην 
Ο.Ε. και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 49/2013 
µισθοδοτική κατάσταση και την αρίθ. πρωτ. 7653/13-3-2013 βεβαίωση παρουσιών των 
∆ηµοτικών Συµβούλων στις Συνεδριάσεις που µας έδωσε η ∆/νση ∆ιοικητικού και αφορούν 
την περίοδο από 1-10-2012 έως και 31-12-2012 (4ο τριµ. 2012) και γ) δέσµευση συνολικού 
ποσού 68.160,17 € για την απόδοση πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές 
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου για την 
κάλυψη λειτουργικών δαπανών όπως αναφέρονται παρακάτω:   

 

1.α Με το υπ΄ αριθ. 94978/10-7-2012 έγγραφό του, το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ανήγγειλε πίστωση ποσού 1.669,49 € σε εκτέλεση της µε αρ. 27465/12 χρηµατικής 
εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Ο 
∆ήµος επιχορηγήθηκε µε το καθαρό ποσό των 1.669,49 € (1.772,00€ µε κράτηση προµήθειας 
Τ.Π.∆. 2,51€. ) για το πρόγραµµα του εθελοντή τροχονόµου ∆ήµου ∆ιονύσου, στη Σχολική 
Επιτροπή σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου στην οποία 
εντάσσονται οι σχολικές µονάδες που απασχολούν τους σχολικούς τροχονόµους. 

Με την υπ΄ αριθµ. 209/24-9-2012 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου εγκρίθηκε η 
υπ΄ αριθµ. 8/2012 Απόφαση ∆ηµ. Επιτρ. Παιδείας και η επιχορήγηση του ποσού των 
1.669,49 € για την κάλυψη του εθελοντή τροχονόµου. 

 
1.β Με το υπ΄ αριθ. 113022/05-09-2012 έγγραφό του, το Ταµείο Παρακαταθηκών και 

∆ανείων ανήγγειλε πίστωση ποσού 33.295,28€ σε εκτέλεση της µε αρ. 33416/12 
χρηµατικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης. Ο ∆ήµος επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 33.295,28€ για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της 
περιοχής. Στο προαναφερόµενο ποσό γίνεται παρακράτηση 1,5% για Τ.Π.∆., δηλαδή 49,94€. 
Εποµένως το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 33.245,34€. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 210/24-9-2012 Απόφαση ενέκρινε  την υπ’ αριθ. 9 /2012 
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας (∆.Ε.Π.) και αποδέχτηκε: 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
             ∆ήµου ∆ιονύσου  



α.  την επιχορήγηση ποσού 33.245,34€ (η αρχική πίστωση είναι µειωµένη κατά 1.5/1000 για 
δικαιώµατα ΤΠ∆, δηλαδή µείωση ποσού 49,94€ ). 
β. Την κατανοµή κατά τη συνοδευτική ανάλυση και ψηφίζει πίστωση καθαρού ποσού 
33.245,34€. 
γ. Τα χρηµατικά εντάλµατα να αποδοθούν αντίστοιχα στη «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
σχολικών µονάδων Πρωτοβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου ∆ιονύσου» καθώς και στη 
«ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ σχολικών µονάδων ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
 

1.γ Με το υπ’ αριθ. 140976/7-11-2012 έγγραφό του, το Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων ανήγγειλε πίστωση ποσού 33.295,28€ σε εκτέλεση της µε αρ. 41783/12 χρηµατικής 
εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης. Ο 
∆ήµος επιχορηγήθηκε µε το ποσό των 33.295,28€ για την κάλυψη των λειτουργικών 
δαπανών των σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής. 
Στο προαναφερόµενο ποσό γίνεται παρακράτηση 1,5% για Τ.Π.∆., δηλαδή 49,94€. 
Εποµένως το καθαρό ποσό ανέρχεται σε 33.245,34€.  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την 280/27-12-2012 Απόφαση ενέκρινε την υπ’ αριθ. 10/2012 
απόφαση της ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας και αποδέχτηκε:  
α)  την επιχορήγηση ποσού των 33.245,34€ για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των 
σχολείων πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης της περιοχής. 
2. Την κατανοµή κατά τη συνοδευτική ανάλυση και ψηφίζει πίστωση καθαρού ποσού 
33.245,34€. 

 
Έχοντας υπόψη:  

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
2. Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
3. Τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010).  

4. Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 
Οικονοµικών.  

5. Την αριθ. 209/24-9-2012 απόφαση του ∆.Σ. 
6. Το µε αρ. 105/25-7-2012 γραµµάτιο είσπραξης επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων. 
7. Την µε αρ. 94978/10-7-2012 Αναγγελία Πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών & 

∆ανείων 
8. Την αριθ. 210/24-9-2012 απόφαση του ∆.Σ. 
9. Το µε αρ. 131/12-9-2012 γραµµάτιο είσπραξης επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων. 
10. Την µε αρ. 113022/5-9-2012 Αναγγελία Πίστωσης του Ταµείου Παρακαταθηκών & 

∆ανείων 
11. Την αριθ. 280/27-12-2012 απόφαση του ∆.Σ. 
12. Το µε αρ. 169/13-11-2012 γραµµάτιο είσπραξης επιχορηγήσεων και λοιπών εσόδων. 
13. Την αριθ. 32/19-3-2013 Απόφαση Ο.Ε. 
14. Η µισθοδοτική κατάσταση 49/2013 που αφορά αµοιβές ∆.Σ. Οκτωβρίου  - 

Νοεµβρίου -  ∆εκεµβρίου. 
15. Η υπ΄αριθ. 7653/13-3-2013 βεβαίωση παρουσιών των ∆ηµοτικών Συµβούλων στις 

συνεδριάσεις.  
 
 
 

Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή: α) για την αποδέσµευση του ποσού των 
103.597,60 € β)  την έγκριση των παρακάτω δαπανών, τη διάθεση των παρακάτω 
πιστώσεων. 
 
 
 
 
 

 



Α/Α 
 Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 
 

80.8117 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ(Εθελοντή τροχονόµου) 
1.669,49 €  

ΣΥΝΟΛΟ 1.669,49 €                                              

                                                       

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 80.8117 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Πρωτοβάθµιας)  18.243,10€ 
2. 80.8117 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (∆ευτεροβάθµιας) 15.002,24€ 

ΣΥΝΟΛΟ 33.245,34€ 
 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 80.8117 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (Πρωτοβάθµιας)  18.944,00€ 
2. 80.8117 ΑΠΟ∆ΟΣΗ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ (∆ευτεροβάθµιας) 14.301,34€ 

ΣΥΝΟΛΟ 33.245,34€ 
 

Α/Α Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1. 80.8117 ΑΜΟΙΒΈΣ ∆.Σ. ΓΙΑ Τις ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΕΙΣ 4ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ 2012  24.643,10 € 
ΣΥΝΟΛΟ 24.643,10 € 

                                                    
 
 
 
                                                         Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 
 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ 
 
 
 
 
 
 
 


