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Ο  ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΟΥ 
 
 
ΘΕΜΑ : Μεηαβίβαζη αρμοδιοηήηων ζε Πρόεδροσς ζσμβοσλίων ηων Δημοηικών Κοινοηήηων  
 

O ΔΗΜΑΡΧΟ ΔΙΟΝΥΟΥ 
 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 8 ηνπ άξζξνπ 266 (Πξνγξακκαηηζκόο, πξνϋπνινγηζκόο θαη 

ζέκαηα νηθνλνκηθήο δηαρείξηζεο ησλ λέσλ Γήκσλ) ηνπ Ν. 3852/2010 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 81, 82, 83 παξ.4 ηνπ Ν.3852/2010 
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο εγθπθιίνπ 49/74572/29.12.2010 «Λεηηνπξγία Γεκνηηθώλ θαη Σνπηθώλ 

Κνηλνηήησλ» 
4. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζκ. πξση. 74449/29.12.2010 Τπνπξγηθήο Απόθαζεο 

«ύζηαζε πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζηηο ηνπηθέο θαη δεκνηηθέο θνηλόηεηεο» 
5. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 4β ηνπ άξζξνπ 158 ηνπ Ν.3463/2006 

 
 

Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 
 

 
Μεηαβηβάδεη ζηνπο πξνέδξνπο ησλ ζπκβνπιίσλ ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ Αγ. ηεθάλνπ, 
Άλνημεο, Γηνλύζνπ, Γξνζηάο, Κξπνλεξίνπ, Ρνδόπνιεο & ηακάηαο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ ηηο 
θάησζη αξκνδηόηεηεο θαη ην δηθαίσκα ππνγξαθήο εγγξάθσλ πνπ αθνξνύλ ηελ αληίζηνηρε γηα 
ηνλ θαζέλα Γεκνηηθή Κνηλόηεηα σο εμήο: 
 

 

 Σελ έθδνζε θαη ππνγξαθή πηζηνπνηεηηθώλ    γηα    ηελ    εγγξαθή    ζηα    Γεκνηνιόγηα    
(γέλλεζεο, νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο θιπ), θαη ζηα κεηξώα αξξέλσλ πνπ εθδίδνληαη κε 
βάζε έγγξαθα ζηνηρεία, πνπ ππάξρνπλ ζηα αξρεία ηνπ Γήκνπ καο. 

 Σελ παξαιαβή ησλ αηηεκάησλ ζρεηηθά κε ηηο βεβαηώζεηο κνλίκνπ θαηνηθίαο , ηελ δηαβίβαζε 
απηώλ ζηελ Γεκνηηθή Αζηπλνκία θαη ηειηθώο ηελ επίδνζε ηεο βεβαίσζεο ζηνλ αηηνύληα.  

 Σελ ππνγξαθή απνδεηθηηθώλ παξαιαβήο εγγξάθσλ, πνπ απνζηέιινληαη ζηηο δεκνηηθέο 
θνηλόηεηεο. 

 Σε    ζεώξεζε   ηνπ   γλεζίνπ   ηεο   ππνγξαθήο   ησλ   πνιηηώλ   θαη   ηελ   επηθύξσζε 
θσηναληηγξάθσλ & αληηγξάθσλ  από δηάθνξα έγγξαθα, πνπ είηε ππάξρνπλ ζην αξρείν 
ηεο  Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο είηε πξνζθνκίδνληαη από ηνπο πνιίηεο, γηα ην ζθνπό απηό. 

 Σελ έθδνζε ζρεηηθώλ βεβαηώζεσλ πξνο πνιίηεο ζηηο πεξηπηώζεηο αθξαίσλ θαηξηθώλ 
θαηλνκέλσλ. 

 Σελ έθδνζε  βεβαηώζεσλ  ηαπηνπξνζσπίαο . 
 
 

Αγ.ηέθαλνο, 24/5/2011  
Αξ.Πξση.15443      
Αξ. Απόθαζεο: 1144 

  

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ   
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ 
ΔΗΜΟ ΔΙΟΝΥΟΥ 
Σαρ.Γ/λζε: Λ.Λ. Μαξαζώλνο 29 
                   & Αζ. Γηάθνπ  
14565 ΑΓ. ΣΔΦΑΝΟ 
Πιεξ: Γξαθείν Γεκάξρνπ 
Σει.: 2132030600 
FAX: 2108141421                                                         

Α Π Ο Φ Α  Η  



 Σελ έθδνζε βεβαηώζεσλ δηακνλήο πιελ κεηαδεκνηεύζεσλ . 
 Σελ γλσκνδόηεζε  ηνπνζέηεζεο θάζε λέαο παξνρήο πδξνδόηεζεο, ζηα πιαίζηα ηεο 

παξαθάησ δηαδηθαζίαο :  
Ζ αίηεζε πδξνδόηεζεο ζα ππνβάιιεηαη  ζηελ εθάζηνηε  Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ε νπνία 
μέζω ηοσ  ζσμβοσλίοσ  ηης Δημοηικής Κοινόηηηας,  ζα γλσκνδνηεί  αηηηνινγεκέλα 
ζεηηθά ή  αξλεηηθά,  ζε ζπλεξγαζία κε ηηο  αξκόδηεο  ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ θαη ηνπ Σνπηθνύ 
Αληηδεκάξρνπ ν νπνίνο εθδίδεη ηελ ηειηθή έγθξηζε. 
Ο αηηώλ ζα εηδνπνηείηαη ζηε ζπλέρεηα  από ηελ Γεκνηηθή Κνηλόηεηα ώζηε ζε πεξίπησζε  
ζεηηθήο έγθξηζεο  λα παξαιάβεη ηελ αίηεζε ηνπ κε ηελ έγθξηζε  από ην θαηάζηεκα ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο  & λα πξνζέιζεη  ζην θεληξηθό ηακείν ηνπ Γήκνπ ώζηε λα θαηαβάιεη 
ην αληίηηκν ηνπ δηθαηώκαηνο παξνρήο πδξνδόηεζεο . 
Μεηά ηελ θαηαβνιή ηνπ ηηκήκαηνο ζα ελεκεξώλεηαη σπηρεζιακώς ε Γεκνηηθή Κνηλόηεηα 
ώζηε λα θξνληίδεη- κέζσ ηεο αξκόδηαο ππεξεζίαο - γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηεο παξνρήο , ζε 
εύινγν ρξνληθό δηάζηεκα.  

 Δλεξγεί πιεξσκέο από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή γηα ηηο παξαθάησ δαπάλεο (παξ.8 ηνπ 
άξζξνπ 266 ηνπ Ν.3852/2010 , ε ππ’ αξηζκ.πξση.74449/29.12.2010 ΤΑ): 

    1. Δαπάλε γηα ηελ άκεζε απνθαηάζηαζε ησλ δεκηώλ επείγνληνο ραξαθηήξα ζην δίθηπν    

ύδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο θαη ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο αλαζέηεη ηελ εθηέιεζε ησλ 
εξγαζηώλ   απνθαηάζηαζεο δεκηώλ κηθξήο θιίκαθαο εάλ από ηελ θαζπζηέξεζε 
απνθαηάζηαζεο δεκηνπξγείηαη άκεζνο θίλδπλνο γηα ηελ επαξθή πδξνδόηεζε ηεο 
Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο (άξζξν 82 πεξίπη. γ΄). 
    2. Γαπάλε γηα ηελ επείγνπζα απνθαηάζηαζε βιαβώλ ζην δεκνηηθό 
δίθηπν ειεθηξνθσηηζκνύ (άξζξν 82 πεξίπη. δ΄). 
    3. Γαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο επηζθεπήο ησλ νξγάλσλ θαη 
γεληθά ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ παηδηθώλ ραξώλ, όηαλ πξόθεηηαη γηα βιάβεο 
πνπ κπνξνύλ λα ζέζνπλ ζε θίλδπλν ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηώλ (άξζξν 82πεξίπη. ε΄). 
    4. Ζ δαπάλε γηα επείγνπζεο εξγαζίεο θαζαξηζκνύ νδώλ, πιαηεηώλ,αιζώλ  θαη 
θνηλόρξεζησλ γεληθά δεκνηηθώλ ρώξσλ (άξζξν 83 παξ. 2 πεξίπη.δ΄ ). 
    5. Καηά ηα ινηπά, γηα ηε δηαρείξηζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο, ηε 
δηαδηθαζία απνθαηάζηαζεο θαη απόδνζεο (επηζηξνθήο) ηνπ πνζνύ, ηηο 
ππνρξεώζεηο θαη ηηο επζύλεο ησλ ππνιόγσλ, εθαξκόδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 
άξζξσλ 173 ηνπ Ν 3463/2006 θαη 35 ηνπ ΒΓ 17/5-15/06/1959 θαζώο θαη νη 
δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 56 ηνπ Ν 2362/95 θαη 22-32 ηνπ ΠΓ 774/1980. 
Δπίζεο,  γηα  ηνλ επείγνληα ραξαθηήξα ηεο δαπάλεο, ζηα πιαίζηα ηεο πάγηαο 
πξνθαηαβνιήο,  ζα ελεκεξώλεηαη εγθαίξσο & εγγξάθσο ν ηνπηθόο αληηδήκαξρνο 
 
Σέινο ζε θάζε πεξίπησζε, ν Πξόεδξνο ηνπ Σνπηθνύ πκβνπιίνπ ζπλεξγάδεηαη κε ηνλ 
θαηά ηόπν Αληηδήκαξρν. 

 
      Ζ παξνύζα απόθαζε ζα δεκνζηεπζεί ζε κία (1) ηνπιάρηζηνλ εκεξήζηα ή εβδνκαδηαία 
εθεκεξίδα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ Γηνλύζνπ. 
 
Ζ παξνύζα απόθαζε θαηαξγεί ηηο πξνγελέζηεξεο ζρεηηθέο απνθάζεηο ηνπ Γεκάξρνπ.. 

 
 

 
Ο ΓΖΜΑΡΥΟ 

 
 
 

      ΚΑΛΑΦΑΣΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ 
 
  
 
Δζσηεξηθή Γηαλνκή: 

1) Γξαθείν Γεκάξρνπ 
2) Αξκόδηνπο Αληηδεκάξρνπο 
3) Πξνέδξνπο Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ 

 


