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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 319/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..9ης/10/2013.. της ..20ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Οκτωβρίου 2013.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:30.. 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. .. 33450/4-10-13.. 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: «Αποδέσµευση ποσών από κωδικούς έργων». 

ΘΕΜΑ 2ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», 
προϋπολογισµού 35.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου 

γ) Αποδέσµευση ποσού 13.000€ από τον Κ.Α. 25.6262.0011 ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος ∆.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη ∆.Κ. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το ∆ιάστηµα 1.1.2014 – 31.12.2014»». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου.». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για ∆απάνες 
ΚΤΕΟ Φορτηγών, Λοιπών Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2013». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής 
Ογκωδών Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής της µε αρ. 274/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ   περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της 
από πτώση κολώνας δηµοτικού φωτισµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από 
πτώση κλαδιού δένδρου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πανό, φυλλαδίων και αφισών 
για την διοργάνωση ενηµέρωσης των πολιτών για την διενέργεια αιµοδοσίας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την  εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή στην “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-υποστήριξη επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.”». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
φορητών πυροσβεστικών µέσων για το έτος 2013», προϋπολογισµού δαπάνης 
2.961,84€ µε ΦΠΑ 23%.». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την 
«προµήθεια κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων»» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών   για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού» και 
λήψη σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών »και λήψη 
σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση ποσού από τον Κ.Α. 50.6061.0001 των εξόδων ο.ε. 2013 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή εφηµερίδας του προχείρου 
διαγωνισµού «Προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»»   

ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε την 170/13 Απόφαση Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον BARJAMAJ SILDA του LEFTER». 
� ΘΕΜΑ 22ο:  «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2013 στις ∆ηµοτικές 

Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο:  «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
3. Χιώτης Ηρακλής   3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  4. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..319/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 22ο:  «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2013 στις ∆ηµοτικές 

Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα. 
 

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 και του 

άρθρου 286 του ίδιου νόµου, ο οποίος  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, 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 

80.8251) 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        
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             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 

αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις 

ευθύνες των υπολόγων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 

3463/2006, του άρθρου 35 του Β.∆. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις του 

άρθρου 56 του Ν 2362/95. 
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Στον Κ.Α. 80.8251  του προϋπολογισµού του έτους 2013, έχει εγγραφεί πίστωση για 

την παροχή παγίας προκαταβολής στο ∆ήµο και στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου, 

συνολικού ποσού (20.000,00)  €.  

 

Ο ∆ήµος µας  απαρτίζεται από τις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου,  ∆ροσιάς, 

Άνοιξης, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Σταµάτας και Ροδόπολης, µε πληθυσµό  µε βάση την 

απογραφή του έτους 2001 (8.961), (6.009), (5.276), (5.032), (2.708), (2.470) και (2.048) 

κάτοικοι, αντίστοιχα.  

 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής 

Επιτροπής  για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου 

µας, ως παρακάτω: 

1. α  Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου τη σύσταση παγίας προκαταβολής  

ύψους (2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την 

ονοµασία «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο 

την Πρόεδρό της κ. Γεωργία Λυκάκη 

1. β  Στην ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 80.8251 µε την ονοµασία 

«Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον 

Πρόεδρό της κ. Χαράλαµπο Ιωαννίδη. 

1. γ  Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Άνοιξης τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία 

«Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον 

Πρόεδρό της κ. Τσιλιγκίρη Μιχαήλ. 

1.δ  Στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία 

«Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο την 

Πρόεδρό της κ. Ιωάννα Κακούρη. 

1. ε  Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία 
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«Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον 

Πρόεδρό της κ.  Μιχαήλ Λινάρδο. 

1 .στ Στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Ροδόπολης  τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία 

«Πάγια προκαταβολή» του Προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον 

Πρόεδρό της κ. Βασίλειο Κλεφτάκη. 

1.ζ Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

(2.000,00) ευρώ σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία 

«Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον 

Πρόεδρό της κ. Γεώργιο Κόκκαλη 

2. Τη διάθεση συνολικής πίστωσης ποσού (14.000,00) € από τον Κ.Α. των εξόδων 

80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια προκαταβολή» σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1δ 

του Ν. 3852/10 του Π.∆. 113/10 & της αριθ. 30/20-4-11 ΚΥΑ ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆ 

Οικονοµικών.  

 

 

                                      
Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Όπως κατ’ επανάληψη έχουµε 

τονίσει η σύνθεση της Ο.Ε. εξακολουθεί να είναι παράνοµη. Για το λόγο αυτό θα 
διαφωνήσω µε την εισήγηση.» 
 

Α/Α ΠΑΥ ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1   80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική 
Κοινότητα Αγίου Στεφάνου. 

2.000,00 

2   80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική 
Κοινότητα ∆ροσιάς. 2.000,00 

3   80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική 
Κοινότητα Άνοιξης. 2.000,00 

4   80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική 
Κοινότητα ∆ιονύσου . 2.000,00 

5   80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική 
Κοινότητα Κρυονερίου . 2.000,00 

6   80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική 
Κοινότητα Ροδόπολης . 2.000,00 

7   80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική 
Κοινότητα Σταµάτας . 2.000,00 
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                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 266 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� Την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση 

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆ 
� Τις διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006,  
� Τις διατάξεις του άρθρου 35 του Β.∆. 17/5-15/06/1959  
� Τις διατάξεις του άρθρου 56 του Ν 2362/95 

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

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

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑ 
 

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

Εγκρίνει για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου 

µας, ως παρακάτω: 

1. α  Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου Στεφάνου τη σύσταση παγίας προκαταβολής  

ύψους €2.000,00 σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία 

«Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο την 

Πρόεδρό της κ. Γεωργία Λυκάκη 

β Στην ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 

€2.000,00 σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον ΚΑ 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια 

προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον Πρόεδρό της 

κ. Χαράλαµπο Ιωαννίδη. 

γ  Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Άνοιξης τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους €2.000,00 

σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια 

προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον Πρόεδρό της 

κ. Τσιλιγκίρη Μιχαήλ. 

δ Στη ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 

€2.000,00 σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια 
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προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο την Πρόεδρό της 

κ. Ιωάννα Κακούρη. 

ε Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 

€2.000,00 σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια 

προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον Πρόεδρό της 

κ.  Μιχαήλ Λινάρδο. 

στ Στη ∆ηµοτική Κοινότητα  Ροδόπολης  τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

€2.000,00 σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια 

προκαταβολή» του Προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον Πρόεδρό της 

κ. Βασίλειο Κλεφτάκη. 

ζ Στη ∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας τη σύσταση παγίας προκαταβολής  ύψους 

€2.000,00 σε βάρος της σχετικής πίστωσης στον Κ.Α. 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια 

προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2013, µε υπόλογο τον Πρόεδρό της 

κ. Γεώργιο Κόκκαλη 

2. ∆ιαθέτει συνολική πίστωση ποσού €14.000,00 σε βάρος του Κ.Α. των εξόδων 

80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια προκαταβολή» σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1δ 

του άρθρου 266 του Ν. 3852/10 του Π.∆. 113/10 & της αριθ. 30/20-4-11 ΚΥΑ 

ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆ Οικονοµικών ως κατωτέρω:  

 

  

Α/Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική Κοινότητα 
Αγίου Στεφάνου. 

2.000,00 

2 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική Κοινότητα 
∆ροσιάς. 2.000,00 

3 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική Κοινότητα 
Άνοιξης. 2.000,00 

4 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική Κοινότητα 
∆ιονύσου . 2.000,00 

5 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική Κοινότητα 
Κρυονερίου . 2.000,00 

6 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική Κοινότητα 
Ροδόπολης . 2.000,00 

7 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την ∆ηµοτική Κοινότητα 
Σταµάτας . 2.000,00 
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 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 

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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