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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..5η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 12ης-4-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..73/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..5η/12-4-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .12η Απριλίου 2017.., ηµέρα ..Μ. Τετάρτη.. 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. ..9996/7-4-2017.. 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: «Εκλογή Αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης & διάθεση πίστωσης για την καταβολή της ετήσιας 
συνδροµής έτους 2017 του Ε.Ο.Ε.Σ ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΑ Α∆ΕΛΦΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ 
ΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΜΕΣΟΓΕΙΟΥ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017, για δαπάνες που θα 
διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του 
∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συνδροµή  του ∆ήµου  
στη δικτυακή βάση  "Σ. Καραγιλάνης µον. ΕΠΕ"». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως  
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 150/2014 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου για την ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΑ». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 48/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 47/2017 Α∆Σ». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Eκτέλεση τελεσίδικης απόφασης ΝΙΑΡΟΠΕΤΡΟΥ,έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς ποσού (3.500) τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ από 
την Φαρµακοβιοµηχανία DEMO ΑΒΕΕ, για πραγµατοποίηση διήµερης εκδήλωσης της 
παιδικής χορωδίας του ∆ήµου ∆ιονύσου, στο θέατρο Αρσακείων -Τοσιτσείων 
Σχολείων Εκάλης». 
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 500€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος Ανθρώπινου ∆υναµικού του ∆ήµου σε Σεµινάριο που 
αφορά το «ΕΝΙΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Ν. 4440/2016»» . 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 140€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά την 
«ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΤΟΝ ΕΦΚΑ (Ν. 4387/2016) ΑΠΟ 1.01.2017» . 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 272,80€  για την ‘ετήσια 
συνδροµή πολεοδοµικής νοµοθεσίας’» . 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
µειοδότη  ανά οµάδα για την προµήθεια τροχήλατων και υπόγειων κάδων 
απορριµµάτων και υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής κάδων, προϋπολογισµού 
δαπάνης 73.796,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%.» . 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη  
µειοδότη   συνοπτικού διαγωνισµού για για την «Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικό», 
προϋπολογισµού δαπάνης 74.399,99€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για  παροχή 
υπηρεσιών καθαριότητας- περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε 
φορτηγά αρπάγες – κοπή υψηλών δένδρων- εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών)» 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2017 και διάθεση πιστώσεων». 

ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδέσµευση πιστώσεων  & Έγκριση δαπανών και διάθεση 
πιστώσεων προϋπολογισµού   ο.ε. 2017 για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 19ο: 1) Έγκριση  Πρακτικού κατακύρωσης δικαιολογητικών Αριθµ. Πρωτ. 
9965/7-4-2017   Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ & 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ∆ΟΣΗΣ/ΕΚΤΥΠΩΣΗΣ, ΕΜΦΑΚΕΛΩΣΗΣ & 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (ΥΒΡΙ∆ΙΚΟ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΟ& 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΑ ΤΕΛΗ» και 2)Κατακύρωση του διαγωνισµού στις εταιρείες : i) 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΕΙΑ (ΕΛΤΑ) Α.Ε για την ΟΜΑ∆Α  Α  ΚΑΙ ii) INSS 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΕΣ ΛΥΣΕΙΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΕ  για την ΟΜΑ∆Α  Β 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αίτηµα του κ. Γεωργίου Ελεκίδη περί καταβολής αποζηµίωσης για 
καταστροφή του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 21ο: «∆ιόρθωση της µε αρ. 54/2017 Απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής που 
αφορά επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών - συντήρησης & 
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
σχετικά µε Απευθείας Ανάθεση για την προµήθεια και τοποθέτηση ελεγκτή χλωρίου 
για τη δεξαµενή της ∆Κ ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αποκατάσταση Ζηµιών ∆ικτύου 
∆ηµοτικού Φωτισµού επί της Λ. Κρυονερίου στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
σχετικά µε Απευθείας Ανάθεση για τη µίσθωση ιδιωτικών οχηµάτων και µηχανηµάτων 
έργων για την αντιµετώπιση εκτάκτων αναγκών που προξένησαν οι χιονοπτώσεις 
από τις 29 ∆εκεµβρίου 2016». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για νέα έργα του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς δύο (2) Αναπηρικών Αµαξιδίων από τον Πανελλήνιο 
Σύλλογο Πρόληψης Ανηλίκων Θυµάτων Τροχαίων Ατυχηµάτων «Αγάπη για ζωή». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 200 ευρώ για 
συµµετοχή υπαλλήλου του Τµήµατος Τοπικής Οικονοµικής Ανάπτυξης και 
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Αδειοδοτήσεων του ∆ήµου σε Σεµινάριο που αφορά “Ο Νέος Νοµός Αδειοδότησης 
και Λειτουργίας Καταστηµάτων Υγειονοµικού Ενδιαφέροντος “». 
ΘΕΜΑ 28ο:  «Αποδοχή δωρεάς πλήρους οδοντιατρικού εξοπλισµού και επίπλων 
ιατρείου για τα ∆ηµοτικά Ιατρεία». 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κριεµάδης Στέφανος 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο Πρόεδρος  µετά την εκφώνηση του 1ου θέµατος της Η.∆ «Εκλογή 
Αντιπροέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής» ανέφερε: 
«Σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 74 του Ν. 3852/2010 «Οι επιτροπές στην 
πρώτη συνεδρίαση  µετά την εκλογή τους εκλέγουν µεταξύ των µελών τους µε 
φανερή ψηφοφορία, τον Αντιπρόεδρο, ο οποίος προέρχεται από την µειοψηφία. 
∆ικαίωµα ψήφου στην περίπτωση αυτή έχει και ο Πρόεδρος της Επιτροπής». 
Τα µέλη της Ο.Ε από την µειοψηφία απουσιάζουν από την συνεδρίαση  και για τον 
λόγο αυτό ανακοίνωσε την αναβολή λήψης σχετικής απόφασης για την εκλογή 
Αντιπροέδρου του Σώµατος για την επόµενη συνεδρίαση. 
 
 Το 21ο θέµα της Η.Μ. απεσύρθη. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..73/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2017 και διάθεση πιστώσεων». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
Έχοντας υπόψη:  
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν3463/2006 περί πάγιας προκαταβολής µε 
απόφαση της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου παρέχεται 
πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού αριθµού του προϋπολογισµού. 

2. Tο άρθρο 72 του Ν.3852/2010 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 
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ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις 

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

4. Tις διατάξεις του Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες. 

5. Tην υπ’ αριθµ. 30/20.04.2011 ΚΥΑ ΥΠΕΣΑΗ∆Α Οικονοµικών. 
6. Το ποσό της παγίας προκαταβολής  για ∆ήµους µε πληθυσµό πάνω από 

30.001 κατοίκους, ανέρχεται σε 6.000,00€ (Ν.3202/03). 
7. Tη σχετική πίστωση 6.000,00 € στον Κ.Α.00.8251.0001 του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2017 
 
 
Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία   
προτείνεται: 
 

1. Η σύσταση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017, για το ∆ήµο ∆ιονύσου ποσού 
6.000,00€. 

 
2. Η διάθεση πίστωσης 6.000,00€ σε βάρος του 00.8251.0001 του 

προϋπολογισµού έτους 2017 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής 
του ∆ήµου. 

 
3. Ο ορισµός της δηµοτικής υπαλλήλου Τριανταφύλλου-Τριανταφυλλίδου Ειρήνης 

του Ηλία κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού βαθµός ∆΄ ως υπολόγου της παγίας 
προκαταβολής, στο όνοµα της οποίας θα εκδοθεί το ένταλµα και η οποία θα 
ενεργεί τις πληρωµές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύµφωνα µε 
έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου. 

  
4. Η έγκριση της διάθεσης των πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ των 

εξόδων του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, για την αντιµετώπιση 
διαφόρων δαπανών του ∆ήµου µέσω της πάγιας προκαταβολής, σύµφωνα µε 
τον επισυναπτόµενο πίνακα 1 που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της 
παρούσης. Η πληρωµή δαπανών µέχρι ύψους 400,00 ευρώ 
(συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σε βάρος των παραπάνω Κ.Α. εξόδων και 
συνολικά σε κάθε Κ.Α. εξόδων µέχρι του ποσού της δέσµευσης σ' αυτόν. Η 
διαχείριση της πάγιας προκαταβολής θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 32,33,34, 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959.  

 
 
                                Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν3463/2006. 
� Tις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και 209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06. 
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� Tις διατάξεις του Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους 
∆ιατάκτες. 
� Tην υπ’ αριθµ. 30/20.04.2011 ΚΥΑ ΥΠΕΣΑΗ∆Α Οικονοµικών. 
� Το ποσό της παγίας προκαταβολής για ∆ήµους µε πληθυσµό πάνω από 

30.001 κατοίκους, ανέρχεται σε 6.000,00€ (Ν.3202/03). 
� Tη σχετική πίστωση 6.000,00 € στον Κ.Α.00.8251.0001 του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2017 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2017, για το ∆ήµο ∆ιονύσου 
ποσού €6.000,00. 

 
2. ∆ιαθέτει πίστωση €6.000,00 σε βάρος του 00.8251.0001 του προϋπολογισµού 

έτους 2017 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής του ∆ήµου. 
 

3. Ορίζει τη δηµοτική υπάλληλο Τριανταφύλλου-Τριανταφυλλίδου Ειρήνη του 
Ηλία κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού µε βαθµό ∆΄ ως υπόλογο της παγίας 
προκαταβολής, στο όνοµα της οποίας να εκδοθεί το ένταλµα και η οποία θα 
ενεργεί τις πληρωµές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύµφωνα µε 
έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου. 

  
4. Εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των αντίστοιχων ΚΑ των εξόδων 

του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017, για την αντιµετώπιση διαφόρων 
δαπανών του ∆ήµου µέσω της πάγιας προκαταβολής, σύµφωνα µε τον 
παρακάτω πίνακα:  

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ∆ΙΑΘΕΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΟΣΩΝ ΑΝΑ Κ.Α. 

Α/Α Κ.Α  ΟΝΟΜΑΣΙΑ Κ.Α ΠΟΣΟ 

∆ΙΑΘΕΣΗΣ 

1 00.6111 Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων 1.000,00 

2 00.6221 Ταχυδροµικά Τέλη 300,00 

3 00.6494 Έξοδα συµβολαιογράφων & δικαστικών 
επιµελητών 1.000,00 

4 00.6495.0001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 1.000,00 

5 00.6434 Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων  500,00 

6 00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών Ταµείων Χρήσης 300.00 
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7 00.6117.0009 ∆απάνες παρακολούθησης συστηµάτων 
ασφαλείας  ∆ηµοτικών Κτιρίων  500,00 

8 10.6234 Μισθώµατα µεταφορικών µέσων  1.000,00 

9 10.6236 Λοιπά Μισθώµατα 500,00 

10 10.6261.0005 Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του 
∆ήµου 2.000,00 

11 10.6263.0002 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 500,00 

12 10.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 500,00 

13 10.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  1.000,00 

14 10.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού  1.500,00 

15 10.6266.0001 Συντήρηση εφαρµογών λογισµικών, υποστήριξη 
µηχανογραφικών προγραµµάτων   600,00 

16 10.6414 Μεταφορές εν γένει 1.000,00 

17 10.6611 Προµήθεια βιβλίων κλπ. 1000,00 

18 10.6612.0001 Προµήθεια γραφικής ύλης & λοιπά υλικά 
γραφείων 1.500,00 

19 10.6614.0004 Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου 500,00 

20 10.6654.0003 
∆απάνες φωτοαντιγράφων εγγράφων, σχεδίων 
κλπ 1000,00 

21 10.6631 Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 
υλικού 500,00 

22 10.6613.0007 Προµήθεια χαρτιού , εντύπων κλπ αναλωσίµων  1.000,00 

23 10.6661.0002 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  1.500,00 

24 10.6699 Λοιπές προµήθειες αναλώσιµων υλικών  1.000,00 

25 10.6265.0002 Συντήρηση και επισκευή επίπλων κλπ 
εξοπλισµού, σκευών κλπ εξοπλισµού  1.000,00 

26 10.6691 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και 
φωταγωγήσεων 1.000,00 
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27 10.6673 Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού 1.000,00 

29 10.7135.0008 Λοιπός εξοπλισµός 700,00 

30 15.6265.0001 
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισµού σκευών και λοιπού εξοπλισµού 
αθλητικών εγκαταστάσεων   

1.000,00 

31 15.6681 Υλικά φαρµακείου 1.000,00 

32 20.6263.0005 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 

33 20.6671.0004 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 1.000,00 

34 20.6411 Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων µεταφορικών µέσων 
(διόδια) 1.000,00 

36 30.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοθετήσεις 1.500 

37 30.6651 Προµήθεια υλικού τοπογραφήσεων και 
σχεδιάσεων 500,00 

38 30.6661 Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων  1.000,00 

39 35.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 

40 35.6264 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων  1.500,00 

41 35.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 1.500,00 

42 35.6699.0003 Προµήθεια διαφόρων ειδών ποτίσµατος 1.000,00 

43 45.6262.0001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων 
εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων) 800,00 

44 45.6662 Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων 1.000,00 

45 70.6263 Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων 1.000,00 

46 70.6671 Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων 1.000,00 

47 70.7135.0003 

Προµήθεια πινακίδων ονοµατοθεσίας οδών και 
πλατειών, αριθµοδότησης, κατευθυντήριων 
πινακίδων, καθρεπτών οδικής κυκλοφορίας και 
ανταλλακτικών,  κλπ 

500,0 
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Η πληρωµή δαπανών µέχρι ύψους 400,00 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ) σε 
βάρος των παραπάνω Κ.Α. εξόδων και συνολικά σε κάθε Κ.Α. εξόδων µέχρι του 
ποσού της δέσµευσης σ' αυτόν. Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής θα γίνει 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34, 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959.  

 
Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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