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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 31ης-5-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..152/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..31ης/5/2013.. της ..12ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 31η Μαΐου 2013.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 16355/27-5-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, 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: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑΣ κ. ΚΑΡΑΜΟΥΖΗ ΣΕΒΑΣΤΗΣ 
σχετικά µε ζηµία που υπέστη το αυτ/τό της απο πτώση στο τέρµα της οδού Οδυσσέα 
Ελύτη στην Ανοιξη κατά την απόληξή της στην οδό Ουρανίας µε υποδηλούµενο αίτηµα 
αποζηµίωσης». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος κ. ΓΕΡΑΚΗ  ΕΛΕΝΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -300- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επι  λακούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΒΟΡΕΙΩΝ ΠΡΟΑΣΤΙΩΝ συνολικού ποσού 
559,65€». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2013, για 
δηµοσιεύσεις στην εφηµερίδα «ΒΟΡΕΙΝΗ συνολικού ποσού 1.476€». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 19.076,45€  για το έργο: 
«∆ιαµόρφωση πλατείας Αγ. Τιµόθεου » ∆.Κ. Σταµάτας»». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 924.908,14 € για το έτος 
2013 για το έργο: «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο 
Ο.Τ.102»». 
ΘΕΜΑ 7ο:. «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 5.880,05 € συµπ. Φ.Π.Α  για 
το έργο: «Επισκευή κ΄ βελτίωση οδικού δικτύου 2010»  της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγ. 
Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ  8ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: « Προσθήκη δύο 
αιθουσών διδασκαλίας και ΑΠΧ στο 1ο ∆ηµοτικό σχολείο Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ  9ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 3.690,00€  για την πληρωµή 
του 2ου τελικού λογαριασµού( 2η πιστοποίηση-εξόφληση) της  µελέτης: «Mελέτη 2/θ 
ολοήµερου νηπιαγωγείου Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 15848/23.5.2013 για 
την Επισκευή, Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλάβης Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου 
Ύδατος στη ∆ιπλή ∆εξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου και στις Τρεις 
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Γεωτρήσεις Τροφοδοσίας Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη 
∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υδραυλικών Υλικών» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για το «Καθαρισµό 
δασών, οικοπέδων και κοινόχρηστων χώρων για πυροπροστασία» και β) των τεχνικών 
προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού»  
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
συσκευών καταµέτρησης ενδείξεων υδροµετρητών και σχετικού λογισµικού», µε 
συνολικό προϋπολογισµό 14.876,85€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%» 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση   α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τις «Εργασίες 
µεταστέγασης ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου», β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του 
πρόχειρου διαγωνισµού». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση δαπανών  πάγιας προκαταβολής» 
ΘΕΜΑ 16ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Στέφανου Αθανασιάδη)» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Απόδοση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2012 της ∆.Κ. Κρυονερίου και την 
απαλλαγή του Υπολόγου κ Λινάρδου Μιχαήλ» 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην κα Zaka Sofika του Perikli» 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων που αφορούν παραγραφές οφειλών ∆ήµου 
ετών   2006-2007, λόγω παρέλευσης 5ετίας» 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή  
∆ιαδηµοτικού ∆ικτύου Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας Έτους 2013» 
� ΘΕΜΑ 21ο: «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» 

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωµή τιµολογίου της 
ΕΠΙΓΕΙΟΣ ΑΤΕ – Ζ∆ΡΑΓΚΑΣ Γ. ΙΩΑΝΝΗΣ  και για δικαστικά έξοδα» 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για δικαστικά έξοδα για την 
ΤΟΜΗ ΑΕ» 
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Μετάθεση ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για τη 
«Προµήθεια Στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού ανοικτού µειοδοτικού  διαγωνισµού για την 
προµήθεια « Υγρών Καυσίµων & Λιπαντικών έτους 2013» 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσιών 
Καθαριότητας – Περιβάλλοντος (Πλύσιµο Κάδων Αποκοµιδής – Κοπή Ψηλών ∆ένδρων 
– Αποκοµιδή Ογκωδών Απορριµµάτων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.        1. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
2. Κοντάκης Κυριάκος     2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
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3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος    
4. Τζανετή Αγάθη-‘Ελλη 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Χιώτης Ηρακλής προσήλθε µετά την ψήφιση του 3ου Θέµατος της Ηµερήσιας 
∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Παπαχαρτοφύλλης Ηλίας προσήλθε µετά την ψήφιση του 4ου Θέµατος της 
Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Ο ∆Σ κ. Ζαµάνης ∆ιονύσιος αποχώρησε µετά την ψήφιση του 14ου Θέµατος της 
ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..152/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 21ο: «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 
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∆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: 
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». 
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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€ 
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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 € 
                                                    

 
   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Εξαιτίας του γεγονότος ότι η 

σύνθεση της Ο.Ε είναι παράνοµη, µε συνέπεια όλες οι αποφάσεις που αυτή λαµβάνει 
να µην επιφέρουν νόµιµα αποτελέσµατα, θα καταψηφίσω την εισήγηση.» 
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες». 
� 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).  
� Την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και 

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

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

∆ανείων 
� Την αριθ. 280/27-12-2012 απόφαση του ∆.Σ. 
� Το µε αρ. 169/13-11-2012 γραµµάτιο είσπραξης επιχορηγήσεων και λοιπών 

εσόδων. 
� Την αριθ. 32/19-3-2013 Απόφαση Ο.Ε. 
� Τη µισθοδοτική κατάσταση 49/2013 που αφορά αµοιβές ∆.Σ. Οκτωβρίου  - 

Νοεµβρίου -  ∆εκεµβρίου. 
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� Την υπ’ αριθ. 7653/13-3-2013 βεβαίωση παρουσιών των ∆ηµοτικών Συµβούλων 
στις συνεδριάσεις. 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 7 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
Εγκρίνει:  
α) την αποδέσµευση του ποσού των €103.597,60 από τον ΚΑ 80.8117 
β) τις παρακάτω δαπάνες και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2013 
 
 

 

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 € 
 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
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 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
6. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
7. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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