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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
 
 

 
 
 
 
 
Ωρωπός, 1-6-2012 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ: ΤΡΙΤΗ, 5-06-2012 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Έγκριση πρακτικών για την δηµοπρασία παραχώρησης απλής χρήσης παραλίας 
2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου διαγωνισµού 

προµήθειας φωτιστικών σωµάτων 
3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου διαγωνισµού για τις 

υπηρεσίας παροχής προσωπικού για την αποκοµιδή απορριµµάτων του ∆ήµου Ωρωπού 
4. Κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια χηµικού υλικού  

5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της. 
6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων και 

αναπλήρωσή της. 
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

8. Απόδοση προπληρωµής για τη δαπάνη απόκτησης πιστοποιητικών ταχογράφου 
9. Απόδοση προπληρωµής για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων χρεών του ∆ήµου 

προς το ΙΚΑ 

10. Έγκριση Αποφάσεων ∆ηµάρχου για την επισκευή έκτακτων βλαβών ύδρευσης 
11. Έγκριση Απόφασης ∆ηµάρχου για τον καθαρισµό οδών στην ∆ηµ. Κοινότητα 

Καλάµου έπειτα από βροχοπτώσεις.  

 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
 

1. Έγκριση πρακτικών για την δηµοπρασία παραχώρησης απλής χρήσης 

παραλίας 

Έχοντα υπόψη: 

- Την περίπτωση ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
- Την αριθµ 116/15-5-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί Έγκρισης 

όρων διενέργειας δηµοπρασίας για τη µίσθωση παραλίας και καθορισµός τιµών 

εκκίνησης 

- Το από 1-6-2012 πρακτικό διενέργειας της δηµοπρασίας 

Προτείνουµε την έγκριση του πρακτικού και την κατακύρωση της παραχώρησης της 

απλής χρήσης παραλίας στους πλειοδότες.   
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2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου 

διαγωνισµού προµήθειας φωτιστικών σωµάτων 

 

Έχοντας υπόψη: 

- Την περίπτωση ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
- Την υπ. αριθµ 6/2012 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την «Προµήθεια 

φωτιστικών σωµάτων» 
- Την υπ. αριθµ 114/15-5-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 

«Έγκριση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµού για την προµήθεια 

φωτιστικών σωµάτων» 
- Το από 30/05/2012 πρακτικό διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την 

«Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων» 

Προτείνουµε: 

- Την έγκριση του από 30/05/2012 πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού 

για την «Προµήθεια φωτιστικών σωµάτων» 
- Την κατακύρωση της προµήθειας υπέρ της εταιρείας «ΙΜ CONSTRUCTIONS 

ΕΠΕ» µε οικονοµική προσφορά ποσού 57.375,00€, πλέον 13.196,25€ ΦΠΑ, ήτοι 
σύνολο προσφοράς 70.571,25€. 

 

3. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσµατος πρόχειρου 

διαγωνισµού για τις υπηρεσίας παροχής προσωπικού για την αποκοµιδή 

απορριµµάτων του ∆ήµου Ωρωπού 

Έχοντας υπόψη: 

- Την περίπτωση ε, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
- Την υπ. αριθµ 5/2012 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας για την «Υπηρεσία 

παροχής προσωπικού για την αποκοµιδή απορριµµάτων του ∆ήµου Ωρωπού» 
- Την υπ. αριθµ 115/15-5-2012 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την 

Έγκριση όρων διακήρυξης για τη διενέργεια διαγωνισµού για την «Υπηρεσία 
Παροχής Προσωπικού για την αποκοµιδή απορριµµάτων του ∆ήµου» 

- Το από 31/05/2012 πρακτικό διενέργειας διαγωνισµού για την «Υπηρεσία 
παροχής προσωπικού για την αποκοµιδή απορριµµάτων του ∆ήµου Ωρωπού» 

Προτείνουµε: 

- Την έγκριση του από 31/05/2012 πρακτικού διενέργειας διαγωνισµού για την 

«Υπηρεσία παροχής προσωπικού για την αποκοµιδή απορριµµάτων του ∆ήµου 
Ωρωπού» 

- Την κατακύρωση της υπηρεσίας υπέρ της εταιρείας «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΒΕΕ» µε οικονοµική προσφορά ποσού 53.266,00€, πλέον 6.924,58€ ΦΠΑ, ήτοι 
σύνολο προσφοράς 60.190,58€. 

 
4. Κατάρτιση όρων διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 

χηµικού υλικού  

Έχοντας υπόψη: 

- Την περίπτωση ε και δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
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- Την από 1-6-2012 Μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ωρωπού για την 
προµήθεια χηµικού υλικού προϋπολογισµού 36.400,00€ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 

συνολικά 44.772,00€. 
- Την ανάγκη του ∆ήµου για την προµήθεια χηµικού υλικού για τις δεξαµενές 

ύδρευσης. 
 

Προτείνουµε: 
- Την έγκριση της από 1-6-2012 Μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 

Ωρωπού για την προµήθεια χηµικού υλικού 
- Τη λήψη απόφασης για τη διενέργεια πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 

χηµικού υλικού 
- Την κατάρτιση των όρων διακήρυξης για τη διενέργεια του διαγωνισµού 

- Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης και την έγκριση της δαπάνης για την 
προµήθεια χηµικού υλικού ποσού 44.772,00€, στον ΚΑ 25.6633.0002 µε τίτλο: 

«Προµήθεια χηµικού υλικού (απολυµαντικά, χηµικά κλπ)» του προϋπολογισµού 
του ∆ήµου έτους 2012 και την έγκριση της αντίστοιχης ΑΑΥ υπ. αριθµ 809/30-

5-2012   
 
 

5. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της. 

Στο άρθρο 35 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
 
«1. Χρηµατικόν ένταλµαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 
του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος.  
2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωµής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η 
ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφοµένης εν τω προυπολογισµώ.  
3. Ο διαχειριζόµενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει προσωπικώς 
εις τον δηµοτικόν ταµίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενοµένων παρ’ αυτού πληρωµών, 
άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νοµιµότητος συµφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 
και 26 του παρόντος.  
4. Ο δηµοτικός ταµίας µετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει 
εις τον διαχειριζόµενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηµατικόν ποσόν προς ανανέωσις 
ταύτης, ίνα ούτω παραµένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του 
συµβουλίου ποσόν.  
5. Τα δικαιολογητικά ταύτα µετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρµοδίας λογιστικής 
υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δηµοτικόν συµβούλιον προς έγκρισιν των γενοµένων δαπανών, 
µεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα εις βάρος των εν τω προϋπολογισµώ 
προβλεποµένων οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων και επ' ονόµατι των 
πληρωθέντων δικαιούχων, γενοµένης µνείας επί των χρηµατικών ενταλµάτων ότι η πληρωµή 
εγένετο µέσω του διαχειριζοµένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.  
6. Κατά την λήξιν του οικονοµικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ 
αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δηµοτικόν και κοινοτικόν ταµείον.  
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του 
υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαµβανόµενα.» 
 
Με την αριθ. 43/2012 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή για 
µε υπόλογο τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. Χρήστου Σπυρίδωνα.  

Ο ανωτέρω υπάλληλος παρέδωσε στην ταµειακή υπηρεσία τα δικαιολογητικά των δαπανών που 
έγιναν από την παγία προκαταβολή. Έπειτα από τον έλεγχο νοµιµότητας των δικαιολογητικών 
ο ταµίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής, για την προβλεπόµενη έγκριση.  
Σύµφωνα µε την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η οικονοµική επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του  προϋπολογισµού.  
Σύµφωνα µε τα εξής: 
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• την απόφαση 43/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκε παγία  
προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
• Τα  χρηµατικά εντάλµατα µε τα οποία εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από τον 

διαχειριστή αυτής 
• το άρθρο 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 
• τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία  προκαταβολή  
Προτείνουµε: 
- Την έγκριση των δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή όπως εµφανίζονται 

στο παρακάτω πίνακα Α 
- Την έγκριση της έκδοσης ισόποσων χρηµατικών ενταλµάτων, επ' ονόµατι των 

πληρωθέντων δικαιούχων, µε ειδική επισήµανση επί των χρηµατικών ενταλµάτων ότι η 
πληρωµή έγινε µέσω του διαχειριζοµένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλους, για τους 
κωδικούς αριθµούς όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα Α 
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Απόφ. 
∆ηµάρχου Περιγραφή ∆ικαιούχος 

Αρ. 
Παραστατικού ΚΑ Τίτλος ΑΑΥ Ποσό 

215/22-5-
2012 

προµήθεια 
αναλωσίµων 
εκτυπωτών και 
φωτοαντιγραφικών 

Λ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 8955/18-5-2012 10.6614.0000 

Λοιπές προµήθειες ειδών 
γραφείου 

483/02-
03-2012 

                         
228,65    

232/31-5-
2012 

Προµήθεια ειδών 
βαψίµατος 

ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ 
ΙΩΑΝ ΡΑΠΤΗ 2772/21-5-2012 10.6265.0001 

Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων, σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 

481/02-
03-2012 

                         
398,79    

238/31-5-
2012 

Εργασίες 
επισκευής και 
συντήρησης 
τηλεφωνικού 
κέντρου OTE AE 

17512/29-2-
2012 10.6265.0001 

Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων, σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 

481/02-
03-2012 

                         
184,50    

236/31-5-
2012 

Υλικά για βάψιµο 
και επιδιόρθωση 
παγκακιών 
παραλίας 
Χαλκουτσίου 

ΣΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚ. 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 

Τ∆Α4973/24-05-
2012 35.6262.0004 

Συντήρηση χώρων 
πρασίνου 

489/02-
03-2012 

                         
381,56    

237/31-5-
2012 

Προµήθεια 
ηλεκτρολογικού 
υλικού για 
επισκευές κτιρίων 
του ∆ήµου 

ΜΙΧΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 320/30-5-2012 10.6265.0001 

Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων, σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 

481/02-
03-2012 

                         
399,34    

235/31-5-
2012 

Προµήθεια και 
εγκατάσταση 
λογισµικού σε 
υπολογιστές του 
∆ήµου 

ALPHA POINT 
ΜΠΟΡΣΗΣ Κ. & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 4555/28-5-2012 10.6699.0001 

Λοιπές προµήθειες 
καταλωτικών αγαθών 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

487/02-
03-2012 

                         
398,20    

239/1-6-2012 

Προµήθεια τόνερ 
και µελανιών για 
τους εκτυπωτές 
του ∆ήµου 

GN-
TECHNOLOGIES 2421/28-5-2012 10.6699.0001 

Λοιπές προµήθειες 
καταλωτικών αγαθών 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

487/02-
03-2012 

                         
394,00    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Απόφ. 
∆ηµάρχου Περιγραφή ∆ικαιούχος 

Αρ. 
Παραστατικού ΚΑ Τίτλος ΑΑΥ Ποσό 

234/31-5-
2012 

Προµήθεια αντι-
υικού λογισµικού 
προγράµµατος 

GN-
TECHNOLOGIES 194/24-5-2012 10.6699.0001 

Λοιπές προµήθειες 
καταλωτικών αγαθών 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

487/02-
03-2012 

                         
400,00    

  

Προµήθεια 
καταστροφέα 
εντύπων 

ALPHA POINT 
ΜΠΟΡΣΗΣ Κ. & 
ΣΙΑ Ε.Ε. 4564/1-6-2012 10.6699.0001 

Λοιπές προµήθειες 
καταλωτικών αγαθών 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

487/02-
03-2012 

                         
332,10    

Σύνολο:  
                     
3.117,14   
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6. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών 

Συµβουλίων και αναπλήρωσή της. 

Στο άρθρο 35 του Β∆ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής:  
 

«1. Χρηµατικόν ένταλµα παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του 
άρθρου 180 του δηµοτικού και κοινοτικού κώδικος.  

2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωµής δαπάνης τινός εκ της παγίας 
προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφοµένης εν τω προυπολογισµώ.  

3. Ο διαχειριζόµενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει 
προσωπικώς εις τον δηµοτικόν ταµίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενοµένων παρ’ αυτού 
πληρωµών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νοµιµότητος συµφώνως προς τα άρθρα 
11,12,13,14 και 26 του παρόντος.  

4. Ο δηµοτικός ταµίας µετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ 
δικαιολογητικών καταβάλλει εις τον διαχειριζόµενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον 
χρηµατικόν ποσόν προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραµένη εις χείρας τούτου πάντοτε το 
χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συµβουλίου ποσόν.  

5. Τα δικαιολογητικά ταύτα µετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρµοδίας 
λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δηµοτικόν συµβούλιον προς έγκρισιν των 
γενοµένων δαπανών, µεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηµατικά εντάλµατα εις βάρος των εν τω 
προϋπολογισµώ προβλεποµένων οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων και επ' 
ονόµατι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενοµένης µνείας επί των χρηµατικών ενταλµάτων ότι 
η πληρωµή εγένετο µέσω του διαχειριζοµένου την παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου.  

6. Κατά την λήξιν του οικονοµικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το 
ληφθέν παρ’ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δηµοτικόν και κοινοτικόν ταµείον.  

7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής 
παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαµβανόµενα.» 
 

Με την αριθµόν 42/2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής συστάθηκε παγία 
προκαταβολή για τους τοπικούς προέδρους των ∆ηµοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων και 
ορίστηκαν οι εξής υπόλογοι: 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ Α’ 
 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΠΛΗΘΥΣ

ΜΟΣ 

ΥΨΟΣ 
ΠΑΓΙΑΣ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟ
ΛΗΣ 

ΥΠΟΛΟΓΟΣ  ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ 

∆ηµοτική Κοινότητα Αυλώνος 5.184 2.000,00 € ΠΑΝΤΟΣ Αριστείδης 
∆ηµοτική Κοινότητα Αφιδνών 2.543 2.000,00 € ΚΕΠΕΣΙ∆ΗΣ Μάκης 
∆ηµοτική Κοινότητα Καλάµου 5.468 2.000,00 € ΚΙΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος 
∆ηµοτική Κοιν. Καπανδριτίου 2.937 2.000,00 € ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνα 
Τοπική Κοινότητα Μαλακάσης 1.788 1.000,00 € ΣΙ∆ΕΡΗΣ Γεώργιος 
∆ηµ. Κοιν. Μαρκοπούλου 
Ωρωπού 

3.894 2.000,00 € ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ Αλέξανδρος 

Τοπική Κοινότητα Πολυδενδρίου 1.438 1.000,00 € ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ Ηλίας 
Τοπική Κοινότητα Συκαµίνου 1.522 1.000,00 € ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ∆ηµήτριος 
∆ηµοτική Κοιν. Νέων Παλατίων 3.647 2.000,00 € ΖΑΦΕΙΡΗΣ Στέφανος 
∆ηµοτική Κοιν. Σκάλας Ωρωπού 3.775 2.000,00 € ΒΡΟΥΒΑΣ Μελέτης 

Τοπική Κοινότητα Ωρωπού 1.252 1.000,00 € ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ Αθανάσιος 

 
Οι ανωτέρω Τοπικοί Πρόεδροι παρέδωσαν στην ταµειακή υπηρεσία τα 

δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή. Έπειτα από τον έλεγχο 
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νοµιµότητας των δικαιολογητικών ο ταµίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής, για 
την προβλεπόµενη έγκριση.  
Σύµφωνα µε την περ. δ’ παρ. 1 του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του  προϋπολογισµού.  
Σύµφωνα µε τα εξής: 

 την απόφαση 42/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκε 
παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής  

 το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
 την περ. δ’ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 
 Τα  χρηµατικά εντάλµατα µε τα οποία εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από 

τους διαχειριστές αυτής 
 το άρθρο 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 
 τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία  προκαταβολή  

 
Προτείνεται: 
 

- Η έγκριση των δαπανών που έγιναν από την πάγια προκαταβολή όπως 
εµφανίζονται στο παρακάτω πίνακα Β’ 
 

  -  Η έγκριση της έκδοσης ισόποσων χρηµατικών ενταλµάτων, επ' ονόµατι των 
πληρωθέντων δικαιούχων, µε ειδική επισήµανση επί των χρηµατικών ενταλµάτων ότι η 
πληρωµή έγινε µέσω του διαχειριζοµένου την παγία προκαταβολή Προέδρου Τοπικής ή 
∆ηµοτικής Κοινότητας, για τους κωδικούς αριθµούς όπως εµφανίζονται στον παρακάτω 
πίνακα Β: 
 
 
 
 ΠΙΝΑΚΑΣ Β’ 
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∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 

ΑΥΛΩΝΟΣ €2000,00     ΠΑΝΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Κ.Α.ΕΞΟ∆ΩΝ)  
Α.Α.Υ. 

6980 22/5/12 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ 325,00 74,75 399,75 
20.6662.0007/442-2-
3-2012 

6973 16/5/12 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 324,20 74,56 398,76 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

6976 18/5/12 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦ 325,00 74,75 399,75 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

6974 17/5/12 ΣΑΜΠΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣ 325,00 74,75 399,75 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

222 21/5/12 ΑΣΗΜΙΝΑΣ  
ΣΤΑΥΡΟ
Σ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣ 300,00 69,00 369,00 

25.6262.0035/441/2-
3-2012 

                  

            
σύνολο

: 1967,01 

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 

ΑΦΙ∆ΝΩΝ €2000,00     ΚΕΠΕΣΙ∆ΗΣ ΚΟΣΜΑΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Κ.Α.ΕΞΟ∆ΩΝ)  
Α.Α.Υ. 

25533 18/5/12 ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ  ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟ 284,00 65,32 349,32 
20.6662.0007/442-2-
3-2012 

16 16/5/12 
∆.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑΕΕ &ΣΙΑ ΕΕ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  325,00 74,75 399,75 

25.6262.0035/441/2-
3-2012 

13 27/4/12 ∆.Π.ΒΛΑΧΟΣ &ΣΙΑΕΕ ΕΡΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  325,00 325,00 399,75 
25.6262.0035/441/2-
3-2012 

686 23/4/12 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΥΤΣΑ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 324,51 74,64 399,15 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

695 27/4/12 ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΥΤΣΑ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 316,70 72,84 389,54 25.6662.0022/439/2-
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3-2012 

                  

            
σύνολο

: 1937,51 

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 

ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ ΩΡΩΠΟΥ €2000,00     ΠΑΠΑΝΤΩΝΙΟΥ ΑΛΕΞ 
ΑΡΙΘ. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ
Υ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Κ.Α.ΕΞΟ∆ΩΝ)  
Α.Α.Υ. 

222 17/5/12 
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΥΛΙΚΑ ΠΑΙ∆.ΧΑΡΩΝ 175,10 40,27 215,37 

15.6262.0007/444/2-
3-2012 

3786 28/5/12 ΣΤΡΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ Ο∆ΩΝ 95,00 21,85 116,85 
20.6262.0038/445/2-
3-2012 

316 28/5/12 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ 324,80 74,70 399,50 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

317 30/5/12 MIXAΣ ΝΥΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ 324,80 74,70 399,50 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

318 30/5/12 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛ 324,80 74,70 399,50 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

315 28/5/12 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩ 324,80 74,70 399,50 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

                  

            
σύνολο

: 1930,22 

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 

ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙΟΥ €1000,00     ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ ΗΛΙΑΣ 
ΑΡΙΘ. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ
Υ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 

ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο 

Κ.Α.ΕΞΟ∆ΩΝ)  
Α.Α.Υ. 

85 24/5/12 
ΜΑΖΗΣ 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΡΩΝ 

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ 
ΧΑΤ 320,00 73,60 393,60 

15.6262.007/444/2-
3-2012 
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5 24/5/12 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΕΥΑΓΟΡΑΣ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗ 161,20 37,08 198,28 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

18207 18/5/12 
ΠΑΠΑΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 
Γ.ΕΠΕ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤ 322,10 74,08 396,18 

20.6662.0007/442/2-
3-2012 

                  

            
σύνολο

: 988,06 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      6822,80 
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7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 

 

Σύµφωνα µε το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για 
την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός 
από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, 
καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, 
Επίσης σύµφωνα µε το Π∆113/2010 και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗ∆ 30/2011: «Πριν 
από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης η οικονοµική υπηρεσία του 
δήµου συντάσσει: (…) -ΠΡΟΤΑΣΗ (Η' ΕΚΘΕΣΗ) ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ, όταν 
πρόκειται για πιστώσεις που διατίθενται από το δηµοτικό συµβούλιο ή την οικονοµική 
επιτροπή.» 
Σύµφωνα µε: 
- Την περίπτωση δ της παραγράφου 1, του άρθρου 72, του Ν3852/2010 
- Του προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2012 
 
Προτείνουµε: 
- Την διάθεση και ψήφιση πίστωσης, την έγκριση των δαπανών και την έγκριση 
των αντίστοιχων εκθέσεων ανάληψης υποχρέωσης για τα ποσά που εµφανίζονται στον 
παρακάτω πίνακα, στους αντίστοιχους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού έτους 
2012: 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

      

ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 
 Ποσό 

προϋπολογι
σµού 2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  

ΕΑΥ 

ΈΣΟ∆Α 

10.6263.0004 
Συντήρηση και 
επισκευή 
µεταφορικών µέσων  

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων   

            
20.000,00   

        
10.000,00   

810/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.6263.0001 
Συντήρηση και 
επισκευή 
µεταφορικών µέσων  

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων   

            
20.000,00   

          
9.000,00    

811/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6263.0002 
Συντήρηση και 
επισκευή 
µεταφορικών µέσων  

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων   

            
50.000,00   

        
20.000,00   

812/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

25.6263.0002 
Συντήρηση και 
επισκευή 
µεταφορικών µέσων  

Συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων   

            
50.000,00   

        
20.000,00   

813/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

35.6263.0003 
Συντήρηση 
επισκευή οχηµάτων   

Συντήρηση επισκευή 
οχηµάτων   

            
50.000,00   

        
10.000,00   

814/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

25.6264.0002 
Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων   

Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µηχανηµάτων   

            
25.000,00   

        
10.000,00   

815/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

35.6264.0004 
Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
µηχανηµάτων   

Συντήρηση και επισκευή 
λοιπών µηχανηµάτων   

            
15.000,00   

          
5.000,00    

816/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

20.6671.0002 
Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων  

Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων   

            
30.000,00   

          
9.000,00    

817/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

25.6672.0002 
Ανταλλακτικά 
λοιπών 
µηχανηµάτων   

Ανταλλακτικά λοιπών 
µηχανηµάτων   

            
20.000,00   

        
15.000,00   

818/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

35.6672.0000 
Ανταλλακτικά 
λοιπών 
µηχανηµάτων   

Ανταλλακτικά λοιπών 
µηχανηµάτων   

            
10.000,00   

          
5.000,00    

819/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

50.6671.0002 
Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων  

Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων   

             
5.000,00   

          
3.000,00    

820/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

25.7134.0000 

Ηλεκτρονικοί 
υπολογιστές και 
ηλεκτρονικά 
συγκροτήµατα και 
λογισµικά   

Προµήθεια συστήµατος 
τηλε-ελέγχου για έξι (6) 
δεξαµενές 

            
15.000,00   

        
14.907,60   

821/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.6262.0000 

Συντήρηση και 
επισκευή λοιπών 
µόνιµων 
εγκαταστάσεων(πλη
ν κτιρίων 
έργων)(συν)   

Προµήθεια δοµικών 
υλικών για επισκευή 
στεγάστρου 

            
25.000,00   

          
3.889,88    

822/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

10.7134.0004 
Προµήθεια 
λογισµικού 

Προµήθεια λογισµικού 
οργάνωσης γραφείου 

            
25.000,00   

          
1.845,00    

823/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

10.7135.0010 
Προµήθεια 
κλιµατιστικών σε 
∆ηµοτικά Κτίρια 

Προµήθεια κλιµατιστικού 
για την αίθουσα 
υποδοχής του γραφείου 
∆ηµάρχου 

             
5.000,00   

          
1.057,80    

824/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

10.6265.0001 

 Συντήρηση και 
επισκευή επίπλων, 
σκευών και λοιπού 
εξοπλισµού  

 Μετεγκατάσταση 
τηλεφωνικού κέντρου 
ΣΥΖΕΥΞΙΣ στη ∆ηµ. 
Κοινότητα Καλάµου  

            
15.000,00   

          
5.166,00    

 825/30-5-2012  

ΤΑΚΤΙΚΑ 

00.6111.0003 
 Αµοιβές νοµικών 
και 
συµβολαιογράφων  

 Για την αµοιβή των 
δικηγόρων Σαζιώτη και 
Πανταζή για την 
εκπροσώπηση του ∆ήµου 
στο Τριµελές 
Πληµµελειοδικείο Θηβών  

          
100.000,00   

          
7.100,00    

 826/30-5-2012  

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6654.0002 
 Υλικά ειδών 
καθαριότητας  

 Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας για τα 
εξωτερικά συνεργεία 
καθαριότητας  

            
15.000,00   

        
15.000,00   

 827/30-5-2012  

ΤΑΚΤΙΚΑ 

10.6615.0000 
Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις 

Προµήθεια 
µηχανογραφικών 
εντύπων για χρήση 
Γραµµατείων είσπραξης 
ΝΠ∆∆ 

            
10.000,00   

            
738,00    

828/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

25.6613.0001 

Προµήθεια εντύπων 
και υλικών 
µηχανογράφησης 
και πολλαπλών 
εκτυπώσεων   

Προµήθεια εντύπων για 
λογαριασµούς ύδρευσης 
και εµφακέλωση 

            
45.000,00   

        
10.442,70   

829/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

10.6264.0003 
 Συντήρηση και 
τεχνική υποστήριξη 
φωτοτυπικών 

 Επισκευή και συντήρηση 
φωτοτυπικού Συκαµίνου  

            
10.000,00   

          
1.729,38    

 830/30-5-2012  

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

µηχανηµάτων    

10.7134.0002 
 Προµήθεια αδειών 
χρήσης λογισµικού 
βάσης δεδοµένων  

 Προµήθεια αδειών 
χρήσης λογισµικού 
∆ηµοτολογλιου, 
Πρωτοκόλλου κτλ  

             
8.000,00   

          
3.483,36    

 831/30-5-2012  

ΤΑΚΤΙΚΑ 

10.6266.0012 

Υποστήριξη 
εφαρµογών 
λογισµικού 
µηχανοργάνωσης 
των υπηρεσιών του 
∆ήµου   

 Υποστήριξη εφαρµογών 
λογισµικού 
∆ηµοτολογίου, 
Πρωτοκόλλου κτλ  

            
25.000,00   

        
24.600,00   

 832/30-5-2012  

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.7413.0004 

Στατική µελέτη 
Νηπιαγωγείου 
ολοήµερων 
διδακτηρίων(Καπαν
δρίτι συν.) 

Στατική µελέτη 
Νηπιαγωγείου ολοήµερων 
διδακτηρίων(Καπανδρίτι 
συν.) 

             
4.182,00   

          
4.182,00    

834/1-6-2012 ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥ
ΜΕΝΑ 

15.7413.0009 

Τοπογραφική 
µελέτη χώρου 
ολοήµερων 
διδακτηρίων(Καπαν
δρίτι συν.) 

Τοπογραφική µελέτη 
χώρου ολοήµερων 
διδακτηρίων(Καπανδρίτι 
συν.) 

            
14.022,00   

        
14.022,00   

835/1-6-2012 ΕΚΤΑΚΤΑ 
ΕΙ∆ΙΚΕΥ
ΜΕΝΑ 

15.7135.0014 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς & 
πλαστ.τάπητα 
∆.Ε.Αυλώνα 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς & 
πλαστ.τάπητα 
∆.Ε.Αυλώνα 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

836/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.7135.0015 
Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Καλάµου 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Καλάµου 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

837/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

15.7135.0016 
Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Αφιδνών 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Αφιδνών 

             
5.000,00   

          
5.000,00    

838/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.7135.0017 
Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Καπανδριτίου 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Καπανδριτίου 

             
7.000,00   

          
7.000,00    

839/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.7135.0018 
Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Μαρκοπούλου 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Μαρκοπούλου 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

840/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.7135.0019 
Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Μαλακάσας 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Μαλακάσας 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

841/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.7135.0020 
Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Συκαµίνου 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Συκαµίνου 

             
5.000,00   

          
5.000,00    

842/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.7135.0021 
Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Πολυδενδρίου 

Προµήθεια οργάνων 
παιδικής χαράς 
∆.Ε.Πολυδενδρίου 

             
5.000,00   

          
5.000,00    

843/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

25.6662.0024 

Προµήθεια 
υδραυλικών ειδών 
και 
εξαρτηµ.ύδρευσης 
∆.Ε.Ωρωπίων 

Προµήθεια υδραυλικών 
ειδών και 
εξαρτηµ.ύδρευσης 
∆.Ε.Ωρωπίων 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

844/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

25.6662.0025 

Προµήθεια 
υδραυλικών ειδών 
και 
εξαρτηµ.ύδρευσης 
∆.Ε.Καλάµου 

Προµήθεια υδραυλικών 
ειδών και 
εξαρτηµ.ύδρευσης 
∆.Ε.Καλάµου 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

845/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

25.6662.0026 

Προµήθεια 
υδραυλικών ειδών 
και 
εξαρτηµ.ύδρευσης 
∆.Ε.Μαρκοπούλου 

Προµήθεια υδραυλικών 
ειδών και 
εξαρτηµ.ύδρευσης 
∆.Ε.Μαρκοπούλου 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

846/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6699.0005 
Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας 
∆.Ε.Καλάµου 

Προµήθεια ειδών 
καθαριότητας 
∆.Ε.Καλάµου 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

847/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6662.0008 

Προµήθεια 
ηλεκτρικών 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογ.υλικού 
∆.Ε.Ωρωπίων 

Προµήθεια ηλεκτρικών 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογ.υλικού 
∆.Ε.Ωρωπίων 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

848/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6662.0009 

Προµήθεια 
ηλεκτρικών 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογ.υλικού 
∆.Ε.Καπανδριτίου-
Πολυδενδρίου 

Προµήθεια ηλεκτρικών 
λαµπτήρων και 
ηλεκτρολογ.υλικού 
∆.Ε.Καπανδριτίου-
Πολυδενδρίου 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

849/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6662.0010 

Προµήθεια 
φωτιστικών 
σωµάτων 
∆.Ε.Ωρωπίων 

Προµήθεια φωτιστικών 
σωµάτων ∆.Ε.Ωρωπίων 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

850/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

10.6244.0001 

Leasing δύο 
λεωφορείων για 
∆ηµοτική 
Συγκοινωνία 

Leasing δύο λεωφορείων 
για ∆ηµοτική Συγκοινωνία 

            
16.770,50   

        
16.770,50   

851/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6277.0020 
Καθαρισµός ακτών 
∆.Ε. Ωρωπιων 

Καθαρισµός ακτών ∆.Ε. 
Ωρωπιων 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

852/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

20.6277.0021 
Καθαρισµός ακτών 
∆.Ε. Μαρκοπούλου 
Ωρωπού 

Καθαρισµός ακτών ∆.Ε. 
Μαρκοπούλου Ωρωπού 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

853/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6277.0022 
Καθαρισµός ακτών 
∆.Ε. Καλάµου 

Καθαρισµός ακτών ∆.Ε. 
Καλάµου 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

854/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6278.0004 

Καθαρισµός 
κοινοχρηστων 
χώρων 
∆.Ε.Ωρωπίων 

Καθαρισµός 
κοινοχρηστων χώρων 
∆.Ε.Ωρωπίων 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

855/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6278.0005 

Καθαρισµός 
κοινοχρηστων 
χώρων 
∆.Ε.Καλάµου 

Καθαρισµός 
κοινοχρηστων χώρων 
∆.Ε.Καλάµου 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

856/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6278.0006 

Καθαρισµός 
κοινοχρηστων 
χώρων περιοχής 
Συκαµίνου-Αυλώνα-
Μαλακάσας 

Καθαρισµός 
κοινοχρηστων χώρων 
περιοχής Συκαµίνου-
Αυλώνα-Μαλακάσας 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

857/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6277.0023 

Μεταφόρτωση 
απορριµµάτων-
κλαδιών-ογκωδών 
αντικειµένων 
∆.Κ.Καλάµου 

Μεταφόρτωση 
απορριµµάτων-κλαδιών-
ογκωδών αντικειµένων 
∆.Κ.Καλάµου 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

858/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.6277.0024 

Περισυλλογή 
διασπαρτων 
απορριµµατων και 
µπαζών 
∆.Κ.Καπανδριτίου-
Πολυδενδρίου  

Περισυλλογή διασπαρτων 
απορριµµατων και 
µπαζών 
∆.Κ.Καπανδριτίου-
Πολυδενδρίου  

            
24.600,00   

        
24.600,00   

859/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

20.6277.0025 

Περισυλλογή 
ογκωδών 
αντικειµένων 
∆.Κ.Μαρκοπούλου 
Ωρωπού 

Περισυλλογή ογκωδών 
αντικειµένων 
∆.Κ.Μαρκοπούλου 
Ωρωπού 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

860/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

30.7322.0032 

∆ιαστρώσεις 
κοινόχρηστων 
χώρων ∆ήµου 
Ωρωπού 

∆ιαστρώσεις 
κοινόχρηστων χώρων 
∆ήµου Ωρωπού 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

861/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

35.6262.0008 
Εργασίες εκσκαφών 
για την υπηρεσία 
πρασίνου 

Εργασίες εκσκαφών για 
την υπηρεσία πρασίνου 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

862/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

30.7323.0074 
Οδοποιία 
κοινοτητας 
Μαλακάσας 

Οδοποιία κοινοτητας 
Μαλακάσας 

            
11.350,00   

        
11.350,00   

863/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.7321.0007 
Κατασκευή γηπέδου 
τένις ∆.Ε.Αφιδνών 

Κατασκευή γηπέδου τένις 
∆.Ε.Αφιδνών 

            
25.000,00   

        
25.000,00   

864/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

20.7325.0008 
Φωτισµός πάρκιγκ 
Χαλκουτσίου 

Φωτισµός πάρκιγκ 
Χαλκουτσίου 

            
12.300,00   

        
12.300,00   

865/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

30.7336.0010 

Καθαρισµός και 
διαµόρφωση χώρου 
παρκιγκ 
Χαλκουτσίου 

Καθαρισµός και 
διαµόρφωση χώρου 
παρκιγκ Χαλκουτσίου 

            
24.600,00   

        
24.600,00   

866/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

10.7331.0001 

Βάψιµο 
καταστήµατος 
∆ηµ.Κοινότητας 
Αφιδνών 

Βάψιµο καταστήµατος 
∆ηµ.Κοινότητας Αφιδνών 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

867/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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ΚΑ Τίτλος Αιτιολογία ∆απάνης 

 Ποσό 
προϋπολο

γισµού 
2012  

 Ποσό 
Πίστωσης  ΕΑΥ ΈΣΟ∆Α 

00.6731.0003 
Επιχορήγηση σε 
ΚΕ∆Ω 

Επιχορήγηση σε ΚΕ∆Ω 
          

120.000,00   
      

120.000,00   
868/1-6-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 

30.7135.0002 
Προµήθεια ειδών 
οδοσήµανσης 

Είδη οδοσήµανσης για 
την πλατεία Χαλκουτσίου 

            
15.000,00   

        
15.000,00   

833/30-5-2012 

ΤΑΚΤΙΚΑ 
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8. Απόδοση προπληρωµής για τη δαπάνη απόκτησης πιστοποιητικών 

ταχογράφου 

Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό 
του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται 
υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της 
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά 
και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος 
προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον 
να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην 
παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει 
πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος 
προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι 
υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ 
αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, 
ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των 
υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη 
χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι 
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι 
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Με την υπ’ αριθµ. 99/2-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διετέθη πίστωση 
2.100,00 € σε βάρος ΚΑ 20.6323.0002 «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας-παράβολα  ΚΤΕΟ» 
του προϋπολογισµού έτους 2012 για την απόκτηση πιστοποιητικών ταχογράφων και 
εγκρίθηκε η αντίστοιχη δέσµευση πίστωσης µε την Έκθεση Ανάληψης ∆απάνης υπ. 
αριθµ 732/27-4-2012 ποσού 2.100,00€. 
Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής ο υπάλληλος του ∆ήµου κ Σάλλαρης Αθανάσιος. 
Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασµού θα πρέπει να γίνει 
έως την 27/07/2012. 

Ο υπόλογος κ. Σάλλαρης Αθανάσιος έχει υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή µε την 
µε αρ. πρωτ. 12275/31-5-2012 αίτησή του όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 
λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωµών. 
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ΟΝΟΜΑ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΠΟΣΟ  

ΓΕΡΟΔΗΜΟΣ 

ΧΡΗΣΤΟΣ 30/5/2012 9110032 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΚΟΝΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30/5/2012 9110033 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΒΟΥΤΣΙΝΟΣ 

ΦΡΙΔΕΡΙΚΟΣ 30/5/2012 9110034 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΣΠΑΘΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30/5/2012 9110035 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΖΑΓΑΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/5/2012 9110036 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΛΕΚΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/5/2012 9110038 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΠΡΟΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30/5/2012 9110039 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΔΑΥΙΔ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 30/5/2012 9110040 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΔΑΥΙΒ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 30/5/2012 9110041 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΠΑΠΑΠΕΤΡΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 30/5/2012 9110042 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΤΕΓΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 30/5/2012 9110043 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΛΟΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 30/5/2012 9110044 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΤΣΑΚΑΛΗΣ 

ΜΕΝΕΛΑΟΣ 30/5/2012 9110045 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΣΙΔΕΡΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 30/5/2012 910046 

Παράβολο ιατρικών εξετάσεων 

από Υπουργείο Μεταφ. Και 

επικ. 

        

150,00    

ΣΥΝΟΛΟ: 

    

2.100,00    

Σύµφωνα µε: 

• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• την υπ’ αριθµ. 99/2-5-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία 
διετέθη πίστωση 2.100,00 € σε βάρος ΚΑ 20.6323.0002 «Λοιπά τέλη 
κυκλοφορίας-παράβολα  ΚΤΕΟ»  του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 
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απόκτηση πιστοποιητικών ταχογράφων, εγκρίθηκε η αντίστοιχη δέσµευση 
πίστωσης µε την Έκθεση Ανάληψης ∆απάνης υπ. αριθµ 732/27-4-2012 ποσού 
2.100,00€ και ορίστηκε υπόλογος του ποσού ο κ. Σάλλαρης Αθανάσιος  

• Το Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής (ΧΕΠ) υπ. αριθµ. 457/27-5-2012 

• τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο κ. Σάλλαρης Αθανάσιος για την 
απόδοση του λογαριασµού  

Προτείνουµε: 

1. Την έγκριση της απόδοση λογαριασµού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον ο κ. 
Σάλλαρης Αθανάσιος 

2. Την απαλλαγή του  κ. Σάλλαρης Αθανάσιος από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε 
διατεθεί για την απόκτηση πιστοποιητικού Τεχνικού Ελέγχου  

3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για περαιτέρω ενέργειες 

 

 

9. Απόδοση προπληρωµής για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων χρεών του 

∆ήµου προς το ΙΚΑ 

Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται 
ότι: 
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό 
του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται 
υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της 
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά 
και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος 
προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον 
να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.  
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην 
παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει 
πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.» 
 
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος 
προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι 
υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος 
προπληρωµής.» 
 
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 
ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ 
αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, 
ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των 
υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη 
χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το 
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι 
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του 
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι 
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
Με την υπ’ αριθµ. 121/15-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής διετέθη 
πίστωση 6.000,00 € σε βάρος ΚΑ 00.6821.0001 «Φορολογικά πρόστιµα και 



Σελίδα 25 από 27 
 

προσαυξήσεις χρήσεις»  του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 
ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ΙΚΑ και εγκρίθηκε η αντίστοιχη δέσµευση πίστωσης µε 
την Έκθεση Ανάληψης ∆απάνης υπ. αριθµ 792/15-5-2012 ποσού 6.000,00€. 
Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων 
προπληρωµής η υπάλληλος του ∆ήµου κα Πατρινέλη Μαρία. 
Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασµού θα πρέπει να γίνει 
έως την 11/08/2012. 

Η υπόλογος κα. Πατρινέλη έχει υποβάλλει στην Οικονοµική Επιτροπή µε την µε αρ. 
πρωτ. 12277/31-5-2012 αίτησή της όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία 
λειτουργούν ως αποδεικτικά για την κίνηση των πληρωµών και συγκεκριµένα το 
αντίγραφο της υπ. αριθµ Γ∆55040171-7 επιταγής προς το ΙΚΑ Σκάλας Ωρωπού 
συνολικού ποσού 5.097,04 και τη απόδειξη κατάθεσης στον λογαριασµό του ∆ήµου 
ποσού 902,96.  

 

Σύµφωνα µε: 

• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 

• την υπ’ αριθµ. 121/15-05-2012 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την 
οποία διετέθη πίστωση 6.000,00 € σε βάρος ΚΑ 00.6821.0001 «Φορολογικά 
πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσεις»  του προϋπολογισµού έτους 2012 για την 
πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ΙΚΑ, εγκρίθηκε η αντίστοιχη 
δέσµευση πίστωσης µε την Έκθεση Ανάληψης ∆απάνης υπ. αριθµ 792/15-5-
2012 ποσού 6.000,00€ και ορίστηκε υπόλογος του ποσού η κα. Πατρινέλη 
Μαρία 

• Το Χρηµατικό Ένταλµα Προπληρωµής (ΧΕΠ) υπ. αριθµ. 143/22-5-2012 

• τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε η κα Πατρινέλη Μαρία για την απόδοση 
του λογαριασµού  

Προτείνουµε: 

1. Την έγκριση της απόδοση λογαριασµού έτσι όπως υποβλήθηκε από την κα. κα 
Πατρινέλη Μαρία 

2. Την απαλλαγή της κα. κα Πατρινέλη Μαρίας από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε 
διατεθεί για την πληρωµή ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ΙΚΑ 

3. Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για περαιτέρω ενέργειες 

 

10. Έγκριση Αποφάσεων ∆ηµάρχου για την επισκευή έκτακτων βλαβών 

ύδρευσης 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2, του άρθρου 58 του Ν3852/2010 ο ∆ήµαρχος: «Όταν 
δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών 
συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει 
για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας 
ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του 
κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής» 
Επίσης, σύµφωνα µε το εδάφιο δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής, η Οικονοµική Επιτροπή: «αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 
εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό 
συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» 
Σας υποβάλλουµε για έγκριση της δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης την αριθµ 
240/1-6-2012 απόφαση ∆ηµάρχου:  

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΩΡΩΠΟΥ 
Έχοντας λάβει υπόψη: 
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1. Την παράγραφο 2, του άρθρου 58, του Ν3852/2010 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
3. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
4. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
5. του ΕΚΠΟΤΑ 
6. Του Ν.2286/95, µε τίτλο «Προµήθειες του ∆ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 

θεµάτων». (άρθρο 2 παράγ. 12 εδάφ γ και παράγραφος 13 εδάφιο VI & VIII) 
7. Την υπ.αριθµ.35130/739 της 09/08/2010 του Υπουργείου Οικονοµικών όπως 

τροποποιήθηκε µε το υπ.αριθµ.58289/12-10-10.   
8. Την από 21-05-2012 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου Ωρωπού  
9. Τις προσφορές της εταιρείας «Κ.Σ. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ» µε αρ. πρωτ. 11002/21-5-2012 

και της εταιρείας «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε.» µε αρ. πρωτ. 
10964/21-5-2012 

10. Την από 1-6-2012 γνωµοδότηση της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και Αξιολόγησης των Προσφορών και την γνωµοδότηση επί αυτών 
στις περιπτώσεις διαγωνισµών καις τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης για το 
οικονοµικό έτος 2012 

11. Την άµεση και επιτακτική ανάγκη του ∆ήµου Ωρωπού για την επισκευή και θέση 
σε λειτουργία του αντλιοστασίου στη θέση «ΠΥΛΑ» της ∆ηµ. Κοινότητας Αυλώνα 
του ∆ήµου Ωρωπού, καθώς λόγω τεχνικού προβλήµατος στην ηλεκτρική 
εγκατάσταση υπάρχει άµεσος κίνδυνος διακοπής της υδροδότησης για µέρος του 
∆ήµου. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
Α. Εγκρίνουµε την από 21-5-2012 Τεχνική Έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου 
Ωρωπού. 
Β. Εγκρίνουµε την από 1-6-2012 γνωµοδότηση της επιτροπής ∆ιενέργειας ∆ιαγωνισµών 
Προµηθειών και Αξιολόγησης των Προσφορών και την γνωµοδότηση επί αυτών στις 
περιπτώσεις διαγωνισµών καις τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης για το οικονοµικό 
έτος 2012 
Γ. Αναθέτουµε απευθείας στην εταιρεία «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε» την 
κατεπείγουσα επισκευή και θέση σε λειτουργία του αντλιοστασίου στη θέση «ΠΥΛΑ» της 
∆ηµ. Κοινότητας Αυλώνα έναντι αµοιβής 3.200,00€ πλέον ΦΠΑ 23% 736,00€, δηλαδή 
συνολική δαπάνη 3.936,00€.  
∆. ∆ιαθέτουµε την πίστωση και εγκρίνουµε τη δαπάνη ποσού 3.936,00€ στον κωδικό 
Κ.Α. 25.7336.0010 µε τίτλο «Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων και γεωτρήσεων 
από έκτακτες βλάβες» του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2012 µε επαρκή 
πίστωση 400.000,00€  και εγκρίνουµε την Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΕΑΥ) υπ. 
αριθµ. 869/1-6-2012. 
 

Προτείνουµε: 
- Την έγκριση της υπ. αριθµ 240/1-6-2012 Απόφασης ∆ηµάρχου για την απευθείας 

ανάθεση στην εταιρεία  «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Π. ∆ΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ Ο.Ε» την κατεπείγουσα 
επισκευή και θέση σε λειτουργία του αντλιοστασίου στη θέση «ΠΥΛΑ» της ∆ηµ. 
Κοινότητας Αυλώνα έναντι συνολικής αµοιβής 3.936,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

- Την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 3.936,00€ στον 
κωδικό Κ.Α. 25.7336.0010 µε τίτλο «Επισκευή αντλητικών συγκροτηµάτων και 
γεωτρήσεων από έκτακτες βλάβες» του προϋπολογισµού του ∆ήµου για το έτος 2012 
µε επαρκή πίστωση 400.000,00€  και εγκρίνουµε την Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης 
(ΕΑΥ) υπ. αριθµ. 869/1-6-2012 

 

11. Έγκριση Απόφασης ∆ηµάρχου για τον καθαρισµό οδών στην ∆ηµ. 

Κοινότητα Καλάµου έπειτα από βροχοπτώσεις.  

 

Σύµφωνα µε την παράγραφο 2, του άρθρου 58 του Ν3852/2010 ο ∆ήµαρχος: «Όταν 
δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών 
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συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος µπορεί να αποφασίσει 
για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας 
ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του 
κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής» 
Επίσης, σύµφωνα µε το εδάφιο δ, της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής, η Οικονοµική Επιτροπή: «αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, 
εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό 
συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων 
σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» 
Σας υποβάλλουµε για έγκριση της δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης την αριθµ 
228/29-5-2012 απόφαση ∆ηµάρχου:  
Έχοντας λάβει υπόψη: 
12. Την παράγραφο 2, του άρθρου 58, του Ν3852/2010 
13. Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 209 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ) 
14. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/08  
15. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ 247 Α)  
16. Τις διατάξεις της παραγράφου 6, του άρθρου 1 του Π∆28/80 
17. Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ωρωπού έτους 2012 
18. Την άµεση και επιτακτική ανάγκη του ∆ήµου Ωρωπού για την παροχή εργασιών 

καθαρισµού του οδοστρώµατος από πτώσεις βράχων και για µεταφορά χωµάτων και 
λάσπης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν στις 29 Μαΐου 2012 
κατά µήκος της Οδού Αγίων Αποστόλων-Μαρκοπούλου  και του άµεσου κινδύνου 
που προκαλείται από την αναβολή της ανάθεσης των εργασιών αυτών.  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ  
 

Α. Την απευθείας ανάθεση της εργασίας καθαρισµού του οδοστρώµατος από πτώσεις 
βράχων και για µεταφορά χωµάτων και λάσπης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που 
εκδηλώθηκαν στις 29 Μαΐου 2012 κατά µήκος της Οδού Αγίων Αποστόλων-
Μαρκοπούλου ως εξής: 

29-30/05/2012 
Κόστος/ 
ηµεροµίσθιο 

Ηµερο-
µίσθια Κόστος 

ΦΠΑ 
23% Σύνολο 

Γαρµπής 
∆ηµήτριος Τσάπα JCB          250,00   

               
2,00    

        
500,00   

        
115,00   

       
615,00   

Σύνολο: 500,00   115,00   615,00   

 
Β. Την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 615,00 στον 
κωδικό 30.6262.0002 «Εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας από έκτακτες βλάβες» του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου Ωρωπού έτους 2012 και την έγκριση της Έκθεσης 
Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµ. 808/29-5-2012.  

Προτείνουµε: 
- Την έγκριση της υπ. αριθµ 228/29-5-2012 Απόφασης ∆ηµάρχου για την απευθείας 

ανάθεση στην ατοµική επιχείρηση Γαρµπής ∆ηµήτριος της παροχής εργασιών 
καθαρισµού του οδοστρώµατος από πτώσεις δέντρων και βράχων και για µεταφορά 
χωµάτων και λάσπης λόγω των έντονων βροχοπτώσεων που εκδηλώθηκαν 
εκδηλώθηκαν στις 29 Μαΐου 2012 κατά µήκος της Οδού Αγίων Αποστόλων-
Μαρκοπούλου έναντι συνολικής αµοιβής 615,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

- Την έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης συνολικού ποσού 615,00 στον 
κωδικό 30.6262.0002 «Εργασίες αποκατάστασης οδοποιίας από έκτακτες βλάβες»  
του προϋπολογισµού του Ωρωπού έτους 2012 και την έγκριση της Έκθεσης Ανάληψης 
Υποχρέωσης υπ. αριθµ. 808/29-5-2012 


