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                                                              ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
      Πρακτικού από τη Δημόσια Τακτική Συνεδρίαση   Του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλοννήσου, με Αριθμό 
14/2020  από    28/9/2020 
   Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο  σήμερα την 28η  Σεπτεμβρίου  2020, ημέρα  Δευτέρα και ώρα 20:00 
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο Αλοννήσου, κατόπιν  της αριθ. 5386/ 23/9/2020 έγγραφης πρόσκλησης του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία επιδόθηκε προς κάθε δημοτικό σύμβουλο, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 
    Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο δέκα επτά (-17-) βρέθηκαν να είναι 
παρόντα -11- μέλη, ήτοι 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
Αγάλλου Μαρία (Πρόεδρος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Καλογιάννη 
Αικατερίνη (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Μέλος), Μαλαματενιας Θεόδωρος (Μέλος), Σκιάνης Δημητριος 
(Μέλος), Στέλλας Αλέξανδρος (Μέλος), Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης (Μέλος), Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης (Μέλος), 
Χλίβας Κωνσταντίνος (Μέλος) 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Θεοδώρου Χαρίκλεια (Μέλος), Καλογιάννης Θεόδωρος (Γραμματέας), 
Κοντοστάθη Σπυριδούλα (Αντιπρόεδρος), Μπέλλος Γεώργιος (Μέλος), Φλωρούς Χρήστος (Μέλος) 
Σύμβουλοι που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθηκαν. 
ΘΕΜΑ 1   
   Περί καθορισμού Κωδικού Δεκτικής Προπληρωμής σε βάρος του Κ.Α.Ε. 02.20.7325.10 του Προϋπολογισμού 
Οικονομικού Έτους 2020 για την ανάγκη Προπληρωμής της αναλογούσας συμμετοχής του Δήμου μας προς τη 
ΔΕΔΔΗΕ για τις δαπάνες ηλεκτροδότησης ακινήτου στην οδό Στενή Βάλα (Δεξαμενή Νερού). 
 ΑΠΟΦΑΣΗ  
 Στην συνεδρίαση παρεβρέθηκε ο Δήμαρχος κ. Πέτρος  Βαφίνης και η υπάλληλος κ. Δημητρακοπούλου Ιόλη  για 
την τήρηση των πρακτικών. 
Η  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το  1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
ανέγνωσε  την αριθμ 5024/8-9-2020  εισήγηση  της  οικονομικής υπηρεσίας  
 

Για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου προτείνεται να καθορισθεί ο παρακάτω Κωδικός Αριθμός του 
προϋπολογισμού δαπανών 2020 «ως κωδικός δεκτικής προπληρωμής» προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η 
Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα 
δημοτικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή 
απρόσφορη ή απαιτείται από διάταξη νόμου, σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε 
προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει αυτή να είναι εξοφλημένη.  
 
Για την αντιμετώπιση της δαπάνης έχει εγγραφεί στον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2020 πίστωση ύψους 300,00 
ευρώ, στον  Κ.Α. 02.20.7325.10 των εξόδων με τίτλο: «ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ», από Τακτικά Έσοδα του Δήμου, με την 3η 
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του δήμου οικονομικού έτους 2020, η οποία ψηφίσθηκε με την υπ’ 
αριθμ. 68/13.07.2020, (ΑΔΑ: 6Ψ7ΞΩΨ6-Γ8Λ)  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και  επικυρώθηκε με την υπ’ αριθ. 
πρωτ. 117340/28.07.2020, (ΑΔΑ: 61ΥΙΟΡ10-ΛΗΦ) Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας 
& Στερεάς Ελλάδος.   

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

 

λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

02.20.7325.10 ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 

300,00 



ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ 

   

 
Ο παραπάνω Κωδικός Αριθμός θα διατίθεται με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η 
προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, η δε διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 
και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .- 
 
 

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να αποφασίσει, ως εξής: 

 
Καθορίζει τον παρακάτω Κωδικό Αριθμό του προϋπολογισμού δαπανών 2020 «ως κωδικό δεκτικής προπληρωμής» 
προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 
έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο 
όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή απαιτείται από διάταξη νόμου,   σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-
2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει 
αυτή να είναι εξοφλημένη.  
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

 

λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

02.20.7325.10 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ 

300,00 

   

 
 

Ο παραπάνω Κωδικός Αριθμός θα διατίθεται με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η 
προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, η δε διαχείριση του ποσού  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 
και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .- 
 
  

 
   Επί των ανωτέρω κάλεσε το δημοτικό συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
   Το δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου και έλαβε υπόψιν του τις διατάξεις του  ν. 
3463/2006   και 3852/2010 
                                                        Αποφασίζει   ΟΜΟΦΩΝΑ  

Καθορίζει τον παρακάτω Κωδικό Αριθμό του προϋπολογισμού δαπανών 2020 «ως κωδικό δεκτικής προπληρωμής» 
προκειμένου στη συνέχεια σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ-114 Α΄/8-6-2006) 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», η Δημαρχιακή Επιτροπή και πλέον η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την 
έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων, δεδομένου ότι η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο 
όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή απαιτείται από διάταξη νόμου,   σε συνδυασμό με το ότι από 1-7-
2005 οι δαπάνες των Ο.Τ.Α. υπόκεινται σε προληπτικό έλεγχο, όπου για να είναι απαιτητή μια υποχρέωση δεν πρέπει 
αυτή να είναι εξοφλημένη.  
 
 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΕΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 



 

λΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΠΟΣΟ ΣΕ € 

02.20.7325.10 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ ΔΕΔΔΗΕ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 
ΝΕΡΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΝΗ ΒΑΛΑ 

300,00 

   

 
 

Ο παραπάνω Κωδικός Αριθμός θα διατίθεται με  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, όπου θα ορίζεται ο υπόλογος, η 
προθεσμία απόδοσης λογαριασμού, η δε διαχείριση του ποσού  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 
και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 .- 

   
   Η Απόφαση αυτή πήρε τον αριθμό    88/2020 
   Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης, λύεται η συνεδρίαση. 
  Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται.  
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ  
Αγάλλου Μαρία                                                                         Αναγνώστου Αλεξάνδρα  
                                                                                                      Αναγνώστου Παναγιώτης  
                                                                                                      Καλογιάννη Αικατερίνη  
                                                                                                      Καλογιάννης Μιχαήλ  
                                                                                                      Μαλαματενιας Θεόδωρος 
                                                                                                      Σκιάνης Δημητριος 
                                                                                                      Στέλλας Αλέξανδρος 
                                                                                                      Τσουκανάς Κ. Παναγιώτης 
                                                                                                      Τσουκανάς Μ. Παναγιώτης  
                                                                                                       Χλίβας     Κωνσταντίνος  
 


