
 

1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..3η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 6ης-2-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..28/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/6-2-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .6η Φεβρουαρίου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
.4140/2-2-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο:«Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού «Προµήθεια σετ 
αλατιέρας – λεπίδας αποχιονισµού», συνολικού ποσού 61.380,00€, συµπ/νου 
ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού Εργασίες στο Κοιµητήριο 
∆.Κ. ∆ιονύσου, συνολικού προϋ/σµου 61.332,26€ συµ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
τροχήλατων και υπόγειων κάδων απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης 
και επισκευής κάδων» συνολικού προϋπολογισµού 74.399,38€ συµπ/νου του 
αναλογούντος ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 4ο:« 1) Έγκριση  Πρακτικού No.1  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού 
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» κ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 59.609,28€ 
ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ   Α∆ΑΜ: 17REQ002404290 CPV: 
64110000-0 -Ταχυδροµικές υπηρεσίες & 79810000-5 -Υπηρεσίες εκτύπωσης 
και 2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΑ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε».  
ΘΕΜΑ 5ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 
2018 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου».  
� ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη µη απόδοση  της πάγιας 

προκαταβολής ο.ε. 2017  της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου  και τη µη απαλλαγή 
του υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ».  
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ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και 
διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισµού οικ. έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 8ο:« Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού οικ. 
έτους 2018».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης ζηµιών που 
προκλήθηκαν στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Κρυονερίου», έγκριση σχετικής 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, ∆απάνης Έκδοσης Καρτών 
Καυσαερίων και ∆απάνης Έκδοσης Βεβαίωσης Ταχογράφων». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  
προϋπολογισµό του ∆ήµου ο.ε. 2018, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης 
Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
4. Στασινοπούλου Αναστασία      
5. Τσούκας Παναγιώτης    
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
7. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
8. Καρασαρλής Αναστάσιος 
  

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..28/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 6ο: «Λήψη απόφασης για τη µη απόδοση  της πάγιας 

προκαταβολής ο.ε. 2017  της ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου  και τη µη απαλλαγή 
του υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
Στην παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010, το οποίο σύµφωνα µε το 
άρθρο 286 του ίδιου νόµου έχει έναρξη ισχύος από 1.1.2011 ορίζεται ότι στις 
τοπικές και δηµοτικές κοινότητες οι οποίες συγκροτούνται σύµφωνα µε το 
άρθρο 2 του Ν.3852/2010 συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του 
σχετικού κωδικού αριθµού του προϋπολογισµού του οικείου δήµου. Με 
απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής 
∆ιακυβέρνησης, µετά από γνώµη της Κεντρικής Ένωσης ∆ήµων Ελλάδας, 
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καθορίζονται ανά δηµοτική και τοπική κοινότητα, οι δαπάνες που καλύπτονται 
από την πάγια προκαταβολή, καθώς και το ύψος αυτής µε βάση τον 
πληθυσµό. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής είναι ο 
πρόεδρος του συµβουλίου της δηµοτικής κοινότητας ή ο πρόεδρος της 
τοπικής κοινότητας. 

 
Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 

74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β') Απόφαση 
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. σύµφωνα µε την οποία ορίζονται τα εξής: 
1.  Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται µε απόφαση της 
οικονοµικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού 
αριθµού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου. 
2.   Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, 
ανάλογα µε τον πληθυσµό της, ανέρχεται στο ποσό των: 
      α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως 
πληθυσµού. 
      β) ∆υο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό 
έως δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους. 
      γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό 
από 10.001 και περισσότερους κατοίκους. 
3.   Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνοµα του 
οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα και ο οποίος θα ενεργεί τις 
πληρωµές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν 
αυτή έχει πληθυσµό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του 
συµβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσµό µεγαλύτερο 
από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συµβουλίου της 
δηµοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωµές, χωρίς να 
απαιτούνται έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου. 
4.    Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε 
δαπάνη σχετίζεται µε τις αρµοδιότητες που απονέµει ο νόµος 3852/2010 στις 
δηµοτικές ή τοπικές κοινότητες ή µεταβιβάζει σε αυτές το δηµοτικό συµβούλιο, 
όπως: 
       α) Η δαπάνη για την άµεση αποκατάσταση των ζηµιών επείγοντος 
χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ'). 
       β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δηµοτικό 
δίκτυο ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82 περίπτ. δ'). 
       γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά 
των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που 
µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. 
ε'). 
        δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, 
αλσών και κοινόχρηστων γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. 
δ'). 
5.  Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία 

ΑΔΑ: 72ΚΧΩ93-ΙΒΑ



 

4 

αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και 
τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 
3463/2006 και 35 του Β.∆. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των 
άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.∆. 774/1980. (ήδη άρθρα 38-49 
του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο που κυρώθηκε µε το άρθρο 
πρώτο του Ν. 4129/13 (ΦΕΚ 52/28.02.2013 τεύχος Α')". 
 
Με το άρθρο 35 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται ότι:  

1.  Χρηµατικόν ένταλµαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις 
του άρθρου 180 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος.  
2.  Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωµής δαπάνης τινός εκ της παγίας 
προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφοµένης εν τω 
προυπολογισµώ.  
3.  Ο διαχειριζόµενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί 
αποδείξει προσωπικώς εις τον δηµοτικόν ταµίαν τα σχετικά δικαιολογητικά 
των γενοµένων παρ’ αυτού πληρωµών, άτινα δέον να είναι πλήρη από 
απόψεως νοµιµότητος συµφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του 
παρόντος.  
4.  Ο δηµοτικός ταµίας µετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ 
δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόµενον την παγίαν προκαταβολήν 
ίσον χρηµατικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραµένη εις 
χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συµβουλίου 
ποσόν.  
5.  Τα δικαιολογητικά ταύτα µετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρµοδίας 
λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δηµοτικόν συµβούλιον προς 
έγκρισιν των γενοµένων δαπανών, µεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηµατικά 
εντάλµατα εις βάρος των εν τω προϋπολογισµώ προβλεποµένων οικείων 
πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων και επ' ονόµατι των 
πληρωθέντων δικαιούχων, γενοµένης µνείας επί των χρηµατικών ενταλµάτων 
ότι η πληρωµή εγένετο µέσω του διαχειριζοµένου την παγίαν προκαταβολήν 
υπαλλήλου.  
6. Κατά την λήξιν του οικονοµικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το 
ληφθέν παρ’ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δηµοτικόν και 
κοινοτικόν ταµείον.  
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας 
προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθρα 32, 33, 34 και 37 
του παρόντος διαλαµβανόµενα.» 
 
Με την  υπ’ αριθ. 24/20-2-20 17 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε 
παγία προκαταβολή στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου µας για το ο.ε. 
2017. Με την υπ΄αριθ. 60/2017 έγινε η διάθεση πιστώσεων, για δαπάνες που 
θα διενεργούνταν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών 
Κοινοτήτων του ∆ήµου. Στην ∆.Κ. Αγίου Στεφάνου συστάθηκε πάγια 
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προκαταβολή ύψους (2.000,00) €,  σε βάρος του ΚΑ 00.8251.0001 και 
υπόλογος ορίστηκε ο Πρόεδρός της κος Κασαπάκης Μιχαήλ. Για το σκοπό 
αυτό εκδόθηκε το υπ΄ αριθ. 183/28-2-2017 Χρηµατικό Ένταλµα στο όνοµα 
του.  
 
Με το αριθ. πρωτ. 17748/13-6-2017 έγγραφο παρασχέθηκαν οδηγίες για τη 
διαχείριση της πάγιας προκαταβολής από τους υπολόγους Προέδρους των 
∆ηµοτικών Κοινοτήτων, καθώς και για την απόδοση αυτής και την απαλλαγή 
τους από υπολόγους διαχειριστές.  
Προκειµένου να εκδοθούν ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα σε βάρος των 
οικείων πιστώσεων του προϋπολογισµού, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 173 του Κ∆Κ (Ν.3463/06) και  τις διατάξεις του άρθρου 35 του Β.∆ 
17/-15/6/1959, υποβλήθηκαν τα δικαιολογητικά των δαπανών που 
πληρώθηκαν από τις πάγιες προκαταβολές των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων και 
εγκρίθηκαν µε τις 292/23-10-2017 και 379/20-12-2017 αποφάσεις 
Οικονοµικής Επιτροπής. 
 
Mε το αριθ. πρωτ. 40425/5-12-2017 έγγραφο ζητήθηκε από τους κ.κ. 

Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων - υπόλογους της πάγιας 

προκαταβολής των δηµοτικών κοινοτήτων , να αποστείλουν µέχρι 8-12-2017 

στο Λογιστήριο τα δικαιολογητικά τα οποία αφορούσαν δαπάνες που 

πραγµατοποίησαν µέσω της πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017, για την έγκριση 

των σχετικών δαπανών από την Οικονοµική Επιτροπή, προκειµένου µέχρι 31-

12-2017 να επιστρέψουν το ποσό των (2.000,00) € στο Ταµείο του ∆ήµου για 

την εν συνεχεία απαλλαγή ως υπολόγων της πάγιας προκαταβολής των 

δηµοτικών κοινοτήτων τους.  

 
Με το υπ΄αριθ. 1714/11-1-2018  έγγραφο της ταµειακής υπηρεσίας   µετά από 

έλεγχο που διενέργησε στο τέλος του έτους  προκειµένου να γίνει το κλείσιµο 

της χρήσης,  ενηµερώθηκε το λογιστήριο και η Οικονοµική ∆ιεύθυνση  ότι ο 

υπόλογος για την πάγια προκαταβολή της δηµοτικής κοινότητας Αγ. 

Στεφάνου, κ Κασαπάκης Μιχαήλ, δεν επέστρεψε ως όφειλε το ποσό των 

2.000,00 ευρώ το οποίο είχε εισπράξει µε το αριθµ. 183  Χρηµατικό ένταλµα 

στις 14-3-2017, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται ταµειακό έλλειµµα ποσού 

(2.000,00) ευρώ.  

  
Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν3463/2006 ˝περί πάγιας 
προκαταβολής˝. 

2. Τις διατάξεις της παρ. 1δ) του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 σύµφωνα 
µε το οποίο 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 

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

4. Την υπ’ αριθµ. 74449/29-12-10 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 
Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  

5. Τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959.  
6. Την υπ’ αριθ. 24/20-2-2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής 
αυτής. 

7. Το αριθ. 183/28-2-2017  χρηµατικό ένταλµα µε το οποίο εισπράχθηκε η 
παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής. 

8. Τα υπ΄αριθ. 17748/13-6-2017 και 40425/5-12-2017 έγγραφα της 

υπηρεσίας µας.   

9.  Το υπ΄αριθ. 1714/11-1-2018 έγγραφο της Ταµειακής υπηρεσίας του 

∆ήµου, σύµφωνα µε το οποίο µετά από έλεγχο που διενέργησε στο 

τέλος του έτους  προκειµένου να γίνει το κλείσιµο της  χρήσης,  

ενηµερώθηκε το λογιστήριο και η Οικονοµική ∆ιεύθυνση  ότι ο 

υπόλογος για την πάγια προκαταβολή της δηµοτικής κοινότητας Αγ. 

Στεφάνου, κ Κασαπάκης Μιχαήλ, δεν επέστρεψε ως όφειλε το ποσό 

των 2.000,00 ευρώ το οποίο είχε εισπράξει µε το αριθµ. 183  

Χρηµατικό ένταλµα στις 14-3-2017, µε αποτέλεσµα να δηµιουργείται 

ταµειακό έλλειµµα ποσού (2.000,00) ευρώ.  

 
 

Παρακαλούµε την Οικονοµική Επιτροπή για τη λήψη απόφασης για τη µη 

απόδοση της πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017  της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου 

Στεφάνου  και τη µη απαλλαγή του υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ, όπως από 

τα ανωτέρω συνάγεται. 

 
 

Η Οικονοµική επιτροπή 
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αφού έλαβε υπόψη:  
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν3463/2006 ˝περί πάγιας 

προκαταβολής˝. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-

Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06. 
� Την υπ’ αριθ. 74449/29-12-10 Απόφαση Υπουργού Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.  
� Τα άρθρα 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959.  
� Την υπ’ αριθ. 24/20-2-2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την 

οποία συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής 
αυτής. 
� Το αριθ. 183/28-2-2017  χρηµατικό ένταλµα µε το οποίο εισπράχθηκε η 

παγία προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής. 
� Τα υπ’ αριθ. 17748/13-6-2017 και 40425/5-12-2017 έγγραφα της 

υπηρεσίας µας.   
� Το υπ’ αριθ. 1714/11-1-2018 έγγραφο της Ταµειακής υπηρεσίας. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Αναγνωρίζει τη µη απόδοση της πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017  της 
∆ηµοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου και εγκρίνει τη µη απαλλαγή του 
υπολόγου κ Κασαπάκη Μιχαήλ. 

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

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Στασινοπούλου Αναστασία. 
5. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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