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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..25η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-10-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..343/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..14ης/10/2014.. της ..25ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..14η Οκτωβρίου 2014.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..10:00.. 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.  ..32694/10-10-14.. πρόσκλησης για συνεδρίαση την 
14-10-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου ∆ιονύσου, 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: «Έγκριση πρακτικού  No1 για την «Προµήθεια Οικοδοµικών υλικών και 
χρωµάτων διαγράµµισης οδών» και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 2ο  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΓΟΥΛΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ του ΧΡΗΣΤΟΥ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του 
από πτώση σε λακκούβα».  
� ΘΕΜΑ 3ο «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2014 στις ∆ηµοτικές 

Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 4ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθειας Υπηρεσιών 
Συντήρησης Η/Μ Εγκαταστάσεων και Υγειινής Κτιρίων (Συντήρηση & Επισκευή 
Ανελκυστήρων, Εκκένωση Βόθρων, Απεντόµωση – Μυοκτονία – Μικροβιοκτονία, 
Απόφραξη Αγωγών Οµβρίων και Φρεατίων, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών 
Μέσων)» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 5ο «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας ∆οσοµετρικής Αντλίας Έγχυσης 
Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σταµάτας».  
ΘΕΜΑ 6ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Εξοπλισµού ∆ορυφορικής 
Σύνδεσης Οχηµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 7ο «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Απολυµαντικού Μέσου Πόσιµου 
Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Ειδών Οδοσήµανσης» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Σάκκων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 για την «Προµήθεια Κάδων Απορριµµάτων 
Μηχανικής Αποκοµιδής» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Μπιτάκος Παναγιώτης, αναπληρωµατικό µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής 

προσήλθε κατά τη συζήτηση του 2ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
Το 6ο θέµα της Ηµερήσιας διάταξης απεσύρθη.  
 

Αριθµός Απόφασης:  ..343/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2014 στις ∆ηµοτικές 

Κοινότητες του   ∆ήµου ∆ιονύσου».  
 

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: 
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         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 
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. 

 
Στον Κ.Α. 80.8251  του προϋπολογισµού του έτους 2014, έχει εγγραφεί σχετική 

πίστωση για την παροχή παγίας προκαταβολής στο ∆ήµο και στις ∆ηµοτικές Κοινότητες 
του ∆ήµου.  
 

Ο ∆ήµος µας απαρτίζεται από τις ∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου,  ∆ροσιάς, 
Άνοιξης, ∆ιονύσου, Κρυονερίου, Σταµάτας και Ροδόπολης, µε πραγµατικό - defacto - 
πληθυσµό  µε βάση την απογραφή του έτους 2011 (9.813), (7.078), (6.466), (6.356), 
(4.969), (2.888) και (2.036) κάτοικοι, αντίστοιχα.  
 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, παρακαλούµε:  
 

1.   Να ληφθεί απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής  για τη σύσταση πάγιας 
προκαταβολής στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου µας, ως παρακάτω: 
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• 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 2014, µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ. 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΠΟΤΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟ. 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΚΑΒΟΥΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ. 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ. 

• 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 «Πάγια προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 
2014, µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ.  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ . 

• 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 
2014, µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 
 

2. Με την αριθ. 33/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής είχε δεσµευθεί πίστωση 
ποσού (14.000,00)  € για τη χορήγηση της Πάγιας Προκαταβολής ο.ε. 2014 στους 
Προέδρους των ∆ηµ. Κοινοτήτων της προηγούµενη δηµοτικής περιόδου (1/1/2011 – 
31/8/2014), εκ των οποίων µόνο ένας πρόεδρος ∆.Κ. έκανε χρήση. Για το λόγο αυτό 
προτείνουµε την αποδέσµευση του υπολοίπου ποσού των (12.000,00) € και όπως 
αναλυτικά αναφέρεται παρακάτω:  

 

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

1 290 17-2-2014 80.8251 
Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου 
Στεφάνου. 

2.000,00 

2 285 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Άνοιξης. 2.000,00 
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3 286 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου . 2.000,00 

4 287 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου . 2.000,00 

5 288 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Ροδόπολης . 2.000,00 

6 289 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας . 2.000,00 

 

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

80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια προκαταβολή» για τη χορήγηση της πάγιας 

προκαταβολής ο.ε. 2014 στους Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 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.  

 

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 

                                         
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� 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. 
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� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1.   Συστήνει πάγια προκαταβολή στις ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου µας, ως 
παρακάτω: 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΚΑΣΑΠΑΚΗ ΜΙΧΑΗΛ. 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΠΟΤΙ∆Η ΧΡΗΣΤΟ. 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΚΑΒΟΥΡΗ ΘΕΟ∆ΩΡΟ. 

• 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 προκαταβολή» του προϋπολογισµού του οικ. έτους 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΜΠΑΣΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟ του ΙΩΑΝΝΗ. 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ.  ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ . 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΚΟΚΚΑΛΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ. 

• 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 2014, 
µε υπόλογο τον Πρόεδρό της κ. ΠΕΠΠΑ ΕΥΑΓΓΕΛΟ. 
 

2. Με την αριθ. 33/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής είχε δεσµευθεί πίστωση 
ποσού €14.000,00 για τη χορήγηση της Πάγιας Προκαταβολής ο.ε. 2014 στους 
Προέδρους των ∆ηµ. Κοινοτήτων της προηγούµενη δηµοτικής περιόδου (1/1/2011 – 
31/8/2014), εκ των οποίων µόνο ένας πρόεδρος ∆.Κ. έκανε χρήση. Για το λόγο αυτό 
αποδεσµεύουµε το υπόλοιπο ποσό των €12.000,00 όπως αναλυτικά αναφέρεται 
παρακάτω:  

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

1 290 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 2.000,00 
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∆ηµοτική Κοινότητα Αγίου 
Στεφάνου. 

2 285 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Άνοιξης. 2.000,00 

3 286 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου . 2.000,00 

4 287 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου . 2.000,00 

5 288 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Ροδόπολης . 2.000,00 

6 289 17-2-2014 80.8251 Πάγια προκαταβολή για την 
∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας . 2.000,00 

 

3. ∆ιαθέτει συνολική πίστωση ποσού €14.000,00 από τον Κ.Α. των εξόδων 80.8251 µε 

την ονοµασία «Πάγια προκαταβολή» για τη χορήγηση της πάγιας προκαταβολής ο.ε.    

2014 στους Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 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.  

 

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 

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

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Καγιαλή Ελπίς 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
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7. Καλαφατέλης Ιωάννης 
8. Μπιτάκος Παναγιώτης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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