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ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ 
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ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 15-06-2012

ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάθεση «Μελέτης διαµόρφωσης οδού Μαρµαρά για την αποχέτευση των 
οµβρίων»

2. Κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση εκπόνησης της 
µελέτης µε τίτλο « Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου» 

3. Εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων του διαγωνισµού για την « 
Προµήθεια λαµπτήρων για το δίκτυο Δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού».

4. Έγκριση  των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο  «Προµήθεια 
λαµπτήρων για το δίκτυο Δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού».

5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια υγρών 
καυσίµων».

6. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την αγορά εκτάσεων για 
την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία  και διάθεση 
λυµάτων των οικισµών Καλάµου και Αγίων Αποστόλων του Δήµου Ωρωπού».

7. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την αγορά εκτάσεων για 
την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, µεταφορά, επεξεργασία  και διάθεση 
λυµάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα 
Δήµου Ωρωπού»

8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήµου και αναπλήρωσή της.

9. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών Συµβουλίων και 
αναπλήρωσή της.

10.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων

11.Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για  αποστολή λογαριασµών 
ύδρευσης και για ταχυδροµικά τέλη

12.Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 
τηλεοµοιοτυπικών και φωτοτυπικών µηχανηµάτων του Δήµου

13.Έγκριση όρων διακήρυξη για την προµήθεια γραφικής ύλης
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ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ανάθεση «Μελέτης διαµόρφωσης οδού Μαρµαρά για την αποχέτευση 
των οµβρίων»

Σας γνωρίζουµε είναι ανάγκη να εκπονηθεί µελέτη για την διαµόρφωση  και την 
αποχέτευση των οµβρίων υδάτων της οδού Μαρµαρά µε τίτλο: «Μελέτη διαµόρφωσης 
οδού Μαρµαρά για την αποχέτευση των οµβρίων».  
Με έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήµου µας γνωστοποιήθηκε ότι, η Υπηρεσία 
δεν διαθέτει  κατάλληλο µηχανικό  για τη σύνταξη της απαραίτητης µελέτης 
αποχέτευσης και κατά συνέπεια  αδυνατεί  να συντάξει την συγκεκριµένη µελέτη λόγω 
της ειδικής φύσης της.
        Ο  Δήµος µας για  τον σκοπό  αυτό  , απευθύνθηκε σε εξειδικευµένα για τέτοιου 
είδους  Τεχνικά Γραφεία Μελετών και συγκέντρωσε τις ακόλουθες προσφορές:
1.Την µε αρ. πρωτ. 13585/13-06-2012 προσφορά της µελετήτριας Λήδας Φωτοπούλου  
– Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός – Υµηττού 5, Χολαργός, ΤΚ15561, (κατηγορία 13  
– Α. τάξη – ΑΜ 23653), ποσό 12.000,00 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 14.760,00€. 
2.Την µε αρ. πρωτ. 13586/13-06-2012 προσφορά  της µελετήτριας Μαρίας 
Παπαθανασοπούλου   – Τοπογράφος Μηχανικός – Αµύντα 7, ΤΚ12135, Αθήνα 
(κατηγορία 13  – Α. τάξη – ΑΜ 23515), ποσό  12.200,00€ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 
15.006,00€. 
3.Την µε αρ. πρωτ. 13587/13-06-2012 προσφορά της µελετήτριας Ερασµίας Κίτου  – 
Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός – Αγίου Νικολάου 10, ΤΚ41222, Λάρισα (κατηγορία 
13  – Α. τάξη – ΑΜ 16876), ποσό  12.500,00€ πλέον ΦΠΑ, δηλαδή συνολικά 
15.375,00€. 

Με την παρ 3 Άρθρο  209 Ν. 3463/06, ορίζεται ότι µε απόφαση  της δηµαρχιακής 
επιτροπής (πλέον οικονοµικής) ή του κοινοτικού  συµβουλίου επιτρέπεται, κατά  
παρέκκλιση των διατάξεων της εκάστοτε ισχύουσας νοµοθεσίας περί εκπόνησης 
µελετών, η  απευθείας ανάθεση  της εκπόνησης µελέτης του Δήµου ή Κοινότητας σε 
πτυχιούχο  µελετητή ή  µελετητικό γραφείο  Α ή Β΄ τάξης πτυχίου, εφόσον η 
προεκτιµώµενη αµοιβή όλων των σταδίων  της µελέτης δεν υπερβαίνει σε ποσοστό  το 
τριάντα τοις εκατό  (30%) του ανώτατου ορίου  αµοιβής πτυχίου Α  ́ τάξης που κάθε 
φορά  ισχύει για την αντίστοιχη κατηγορία µελέτης. Σε  περίπτωση που, για 
οποιονδήποτε λόγο, προκύψει µεγαλύτερη αµοιβή από αυτή που  προεκτιµήθηκε και 
που έγινε αποδεκτή από τον ανάδοχο  µε την υπογραφή της σχετικής  σύµβασης, η 
επιπλέον διαφορά θεωρείται ποινική ρήτρα, σε βάρος του, για εσφαλµένη  προεκτίµηση. 
Οι διατάξεις  της παραγράφου αυτής εφαρµόζονται και από τα  δηµοτικά και κοινοτικά 
ιδρύµατα, τα  δηµοτικά και κοινοτικά νοµικά πρόσωπα δηµοσίου δικαίου και τους κάθε 
είδους  συνδέσµους Δήµων και Κοινοτήτων. 

 Τα όρια των µελετών της κάθε κατηγορίας καθορίζονται από  το  Π.Δ. 798/78 και την 
απόφαση του  ΥΠΕΧΩΔΕ όπως ισχύει κάθε φορά, για  κάθε έτος. Για το έτος 2012 ισχύει 
η (από 11.04.2012) Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ15 /οικ/5961/03.04.2012 (ΦΕΚ 
1200/11.04.2012 τεύχος Β’). Στην παραπάνω Απόφαση Ορίων Αµοιβών Μελετών τα 
όρια για την πρώτη τάξη πτυχίου, των κατηγοριών µελετών του άρθρου  2 του ΠΔ 
798/78 (στο οποίο  συµπεριλαµβάνονται και οι υδραυλικές µελέτες ), ορίζονται σε 
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41.937,00 €. Δηλαδή το ποσοστό  του  30% αντιστοιχεί σε 12.581,10  ευρώ χωρίς το 
ΦΠΑ. Συνεπώς ανάθεση  µελέτης µέχρι του ποσού των 12.581,10  ευρώ  χωρίς το ΦΠΑ 
µπορεί να γίνει µε απ’ ευθείας ανάθεση. 
      Σύµφωνα µε:

−την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 
−την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 
−Το άρθρου  21 του Ν 2362/95 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις»,) όπως ισχύει
- Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α)) όπως 
ισχύει και του  ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των 
Δήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
−την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ  
−την παρ 3 Άρθρο 209 Ν. 3463/06
−Την Απόφαση Υπ. Υποδ. Μετ.& Δικτ. Δ15 /οικ/5961/03.04.2012 (ΦΕΚ 
1200/11.04.2012 τεύχος Β’)
−Το ΠΔ 798/78
−Τον προϋπολογισµό του Δήµου Ωρωπού για το έτος 2012

Εισηγούµαστε:
1. Για  την έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκπόνησης της µελέτης «Μελέτη 
διαµόρφωσης οδού Μαρµαρά για την αποχέτευση των οµβρίων»  στο 
Γραφείο Μελετών Λήδας Φωτοπούλου  – Αγρονόµος Τοπογράφος Μηχανικός – 
Υµηττού 5, Χολαργός, ΤΚ15561, (κατηγορία 13  – Α. τάξη – ΑΜ 23653)

2. Για την ψήφιση  της σχετικής πίστωσης ποσού  14.760,00€ σε βάρος του 
προϋπολογισµού  εξόδων του Δήµου µας οικονοµικού έτους 2012 στο ΚΑ 
25.7412.0028 «Μελέτη διαµόρφωσης οδού Μαρµαρά για την αποχέτευση των 
οµβρίων  » και την έγκριση της Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµ 
889/11-6-2012

3. Την εξουσιοδότηση του Δηµάρχου για περεταίρω ενέργειες

2. Κατακύρωση αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάθεση 
εκπόνησης της µελέτης µε τίτλο «Μελέτη Αποχέτευσης Καπανδριτίου» 

3. Εκδίκαση των υποβληθέντων ενστάσεων του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια λαµπτήρων για το δίκτυο Δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού».

4. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια 
λαµπτήρων για το δίκτυο Δηµοτικού ηλεκτροφωτισµού».

Έχοντας υπόψη:

- Την περίπτωση ε και δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του Ν3852/2010
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5. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού µε τίτλο «Προµήθεια 
υγρών καυσίµων».

Έχοντας υπόψη:

- Την περίπτωση ε και δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του Ν3852/2010

6. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την αγορά 
εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, µεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση λυµάτων των οικισµών Καλάµου και Αγίων 
Αποστόλων του Δήµου Ωρωπού».

Έχοντας υπόψη:

- Την περίπτωση ε και δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του Ν3852/2010

7. Έγκριση των όρων διακήρυξης του διαγωνισµού για την αγορά 
εκτάσεων για την υλοποίηση του έργου «Συλλογή, µεταφορά, 
επεξεργασία και διάθεση λυµάτων Μαρκοπούλου Ωρωπού, 
Χαλκουτσίου, Νέων Παλατίων και Αυλώνα Δήµου Ωρωπού»

Έχοντας υπόψη:

- Την περίπτωση ε και δ, της παραγράφου 1, του άρθρου 72 του Ν3852/2010

8. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του Δήµου και αναπλήρωσή της.

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 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 
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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 Δήµου 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:
• την απόφαση 43/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκε παγία  
προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής 

• το άρθρο 173 του Δηµοτικού 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 ΒΔ 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

Σελίδα 5 από 15



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ Α
Απόφ. 
Δηµάρχο

υ Περιγραφή
Δικαιούχο

ς

Αρ. 
Παραστατι
κού ΚΑ Τίτλος ΑΑΥ Ποσό

255/11-0
6-2012

Προµήθεια 
συρµάτων 
συρραπτικού

Λ. 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε.

9035/6-6-2
012

10.6614.
0000

Λοιπές 
προµήθειες 
ειδών γραφείου

483/02
-03-20
12

                           
23,32   

257/11-0
6-2012

Προµήθεια 
µελανιών και 
τόνερ

ALPHA 
POINT 
ΜΠΟΡΣΗΣ 
Κ. & ΣΙΑ 
Ε.Ε.

4563/1-6-2
012

10.6699.
0001

Λοιπές 
προµήθειες 
καταλωτικών 
αγαθών µέσω 
πάγιας 
προκαταβολής

487/02
-03-20
12

                         
141,56   

259/12-6-
2012

Καθαρισµός 
κοινόχρηστω
ν χώρων

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΥΑΓ 
ΛΕΜΠΟΥΣΗ
Σ

94/23-5-20
12

20.6262.
0038

Εργασίες 
καθαρισµού 
οδών, πλατειών, 
αλσών και 
κοινόχρηστων 
γενικά 
δηµοτικών 
χώρων µέσω 
παγίας 
προκαταβολής

479/02
-03-20
12

                         
399,75   

252/11-0
6-2012

Καθαρισµός 
παραλίας 
Ωρωπού

ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΕΥΑΓ 
ΛΕΜΠΟΥΣΗ
Σ

95/31-5-20
12

20.6262.
0038

Εργασίες 
καθαρισµού 
οδών, πλατειών, 
αλσών και 
κοινόχρηστων 
γενικά 
δηµοτικών 
χώρων µέσω 
παγίας 
προκαταβολής

479/02
-03-20
12

                         
399,75   

253/11-0
6-2012

Αναγόµωση 
φιαλών 
οξυγόνου 
για το 
ασθενοφόρο 
του Δήµου

ΒΕΤΑΒΕΤ 
Ο.Ε. 
ΝΤΡΙΚΟΣ 
ΙΩΑΝ 
ΗΛΙΑΣ Ο.Ε.

67/8-6-201
2

10.6265.
0001

Συντήρηση και 
επισκευή 
επίπλων, 
σκευών και 
λοιπού 
εξοπλισµού

481/02
-03-20
12

                           
82,41   

254/11-0
6-2012

Προµήθεια 
µελανιών και 
τόνερ

GN-
TECHNOLO
GIES

2430/5-6-2
012

10.6699.
0001

Λοιπές 
προµήθειες 
καταλωτικών 
αγαθών µέσω 
πάγιας 
προκαταβολής

487/02
-03-20
12

                         
394,00   

 

Προµήθεια 
ανιχνευτή 
χαρτονοµισµ
άτων, 
µελανιών και 
τόνερ

GN-
TECHNOLO
GIES

2437/8-6-2
012

10.6699.
0001

Λοιπές 
προµήθειες 
καταλωτικών 
αγαθών µέσω 
πάγιας 
προκαταβολής

487/02
-03-20
12

                         
254,00   

256/11-0
6-2012

Προµήθεια 
ειδών 
βαψίµατος

ΕΙΡΗΝΗ 
ΣΥΖ ΙΩΑΝ 
ΡΑΠΤΗ

2776/1-6-2
012

10.6661.
0000

Υλικά 
συντήρησης και 
επισκευής 
κτιρίων

486/02
-03-20
12

                         
395,54   

Σελίδα 6 από 15



ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΙΝΑΚΑΣ Α
Απόφ. 
Δηµάρχο

υ Περιγραφή
Δικαιούχο

ς

Αρ. 
Παραστατι
κού ΚΑ Τίτλος ΑΑΥ Ποσό

258/12-6-
2012

Αντικατάστα
ση 
παγκακιών 
στην 
παραλία 
Χαλκουτσίου

GJERGJI 
JAK 
ROLAND

11/28-5-20
12

35.6262.
0004

Συντήρηση 
χώρων 
πρασίνου

489/02
-03-20
12

                         
390,00   

260/12-6-
2012

Συντήρηση 
φωτισµού 
και επισκευή 
πίλλαρ στα 
γήπεδα 
Χαλκουτσίου

ΣΚΟΥΛΟΥΔ
ΑΚΗΣ ΝΙΚ 
ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ
Σ

9/11-6-201
2

20.6262.
0037

Εργασίες 
αποκατάστασης 
έκτακτων 
βλαβών στο 
δίκτυο 
δηµοτικού 
ηλεκτροφωτισµο
ύ  µέσω παγίας 
προκαταβολής

477/02
-03-20
12

                         
393,60   

 

Εκτυπώσεις 
αρχιτεκτονικ
ών σχεδίων

ΛΟΥΚΙΑ 
ΓΕΩΡ 
ΛΕΟΝΤΙΑΔ
ΟΥ

1427/5-6-2
012

10.6615.
0000

Εκτυπώσεις, 
εκδόσεις, 
βιβλιοδετήσεις

484//0
2-03-2
012

                         
399,66   

 

Προµήθεια 
αναλωσίµων 
για το 
ασθενοφόρο 
του Δήµου

ΓΕΡΜΑΝΟΣ 
Β 
ΥΓΕΙΟΝΟΜΙ
ΚΗ 
ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
Α.Ε.

814/17-5-2
012

10.6635.
0000

Προµήθεια 
λοιπών ειδών 
υγιεινής και 
καθαριότητας

485/02
-03-20
12

                              
7,35   

 

Προµήθεια 
υλικών για 
την επισκευή 
παγκακιών

ΕΙΡΗΝΗ 
ΣΥΖ ΙΩΑΝ 
ΡΑΠΤΗ

2782/12-6-
2012

35.6654.
0002

Προµήθεια 
διαφόρων ειδών 
για την 
υπηρεσία 
πρασίνου

490/02
-03-20
12

                         
354,31   

 

Προµήθεια 
µελανιών και 
τόνερ

Λ. 
ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ 
Ο.Ε.

9058/13-0
6-2012

10.6614.
0000

Λοιπές 
προµήθειες 
ειδών γραφείου

483/02
-03-20
12

                           
91,02   

Σύνολο: Σύνολο: Σύνολο: Σύνολο: Σύνολο: Σύνολο: Σύνολο: 

                      
3.726,
27      
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9. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών 
Συµβουλίων και αναπλήρωσή της.

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 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 Δηµοτικών και Τοπικών 
Κοινοτήτων και ορίστηκαν οι εξής υπόλογοι:

ΠΙΝΑΚΑΣ Α’

ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΥΨΟΣ ΠΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Δηµοτική Κοινότητα Αυλώνος 5.184 2.000,00 € ΠΑΝΤΟΣ Αριστείδης
Δηµοτική Κοινότητα Αφιδνών 2.543 2.000,00 € ΚΕΠΕΣΙΔΗΣ Μάκης
Δηµοτική Κοινότητα Καλάµου 5.468 2.000,00 € ΚΙΟΥΣΗΣ Κωνσταντίνος
Δηµοτική Κοιν. Καπανδριτίου 2.937 2.000,00 € ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ Κωνσταντίνα
Τοπική Κοινότητα Μαλακάσης 1.788 1.000,00 € ΣΙΔΕΡΗΣ Γεώργιος
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ΚΟΙΝΌΤΗΤΑ ΠΛΗΘΥΣΜΌΣ ΥΨΟΣ ΠΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΥΠΟΛΟΓΟΣ  
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ

Δηµ. 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 Δηµήτριος
Δηµοτική Κοιν. Νέων Παλατίων 3.647 2.000,00 € ΖΑΦΕΙΡΗΣ Στέφανος
Δηµοτική 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 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 Δηµοτικού 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 ΒΔ 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 Δηµοτικής Κοινότητας, για τους κωδικούς 
αριθµούς όπως εµφανίζονται στον παρακάτω πίνακα Β:

 ΠΙΝΑΚΑΣ Β’
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ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΥΠΟΛΟΓΟΣ:ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

ΑΦΙΔΝΩΝ €2000,00ΑΦΙΔΝΩΝ €2000,00ΑΦΙΔΝΩΝ €2000,00ΑΦΙΔΝΩΝ €2000,00ΑΦΙΔΝΩΝ €2000,00ΑΦΙΔΝΩΝ €2000,00ΑΦΙΔΝΩΝ €2000,00ΑΦΙΔΝΩΝ €2000,00      
ΚΕΠΕΣΙΔΗΣ 
ΚΟΣΜΑΣ
ΚΕΠΕΣΙΔΗΣ 
ΚΟΣΜΑΣ

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ ΕΙΔΟΣΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑΦΠΑ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ)  
Α.Α.Υ.

14 8/5/128/5/12
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 325,00325,00325,00 74,7574,75 399,75

25.6262.0035/441/2
-3-2012

716 14/5/1214/5/12ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΥΤΣΑΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΥΤΣΑΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΥΤΣΑΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 323,50323,50323,50 74,4174,41 397,91
25.6662.0022/439/2
-3-2012

15 10/5/1210/5/12
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 325,00325,00325,00 74,7574,75 399,75

25.6262.0035/441/2
-3-2012

720 16/5/1216/5/12ΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΥΤΣΑΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΥΤΣΑΒΙΡΓΙΝΙΑ ΒΟΥΤΣΑΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΥΛΙΚΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 322,75322,75322,75 74,2474,24 396,99
25.6662.0022/439/2
-3-2012

17 17/5/1217/5/12
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε.
Δ.Π.ΒΛΑΧΟΣ 
&ΣΙΑ Ε.Ε. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ 325,00325,00325,00 74,7574,75 399,75

25.6262.0035/441/2
-3-2012

               

           
σύνολ

ο:
σύνολ

ο: 1994,151994,15

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΥΠΟΛΟΓΟΣ:ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00      
ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/

ΝΟΣ
ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/

ΝΟΣ
ΑΡΙΘ. 

ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ
Υ

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ ΕΙΔΟΣΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑΦΠΑ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ)  
Α.Α.Υ.

134 9/6/129/6/12
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΜΠΑΣΔΕΚΗΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 320,00320,00320,00 73,6073,60 393,60

15.6262.0007/444/2
-3-2012

70 10/6/1210/6/12
ΓΑΡΜΠΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡ 320,00320,00320,00 73,6073,60 393,60

20.6262.0038/445/2
-3-2012

69 9/6/129/6/12
ΓΑΡΜΠΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΓΑΡΜΠΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΘΑΡ. ΧΩΡΩΝΚΑΘΑΡ. ΧΩΡΩΝ 320,00320,00320,00 73,6073,60 393,60

20.6262.0038/445/2
-3-2012

700
0 8/6/128/6/12

ΣΑΜΠΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΜΠΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΑΜΠΑΝΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΟΦΩΤ 322,96322,96322,96 74,2874,28 397,24

20.6662.0007/442/2
-3-2012

2 25/5/1225/5/12
ΦΩΤΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ
ΦΩΤΣΗΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΥΣΗΥΛΙΚΑ ΑΠΟΧΕΥΣΗ 324,00324,00324,00 74,5274,52 398,52

25.6662.0023/440/2
-3-2012

               

             1976,561976,56

ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: 
ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ: ΥΠΟΛΟΓΟΣ:ΥΠΟΛΟΓΟΣ:

ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ €2000,00ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ €2000,00ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ €2000,00ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ €2000,00ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ €2000,00ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ €2000,00ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ €2000,00ΝΕΩΝ ΠΑΛΑΤΙΩΝ €2000,00      
ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΖΑΦΕΙΡΗΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧ
ΟΣ ΕΙΔΟΣΕΙΔΟΣ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ΦΠΑΦΠΑ

ΣΥΝΟ
ΛΟ

Κ.Α.ΕΞΟΔΩΝ)  
Α.Α.Υ.
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17

/
1-6-201
2 

/
1-6-201
2 

ΕΛΕΝΑ ΕΥ. 
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΑ ΕΥ. 
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ
ΕΛΕΝΑ ΕΥ. 
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥΛΗ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΧΕΤΕ 310,00310,00310,00 71,3071,30 381,30

25.6262.0035/441/2
-3-2012

59 12/6/1212/6/12
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ Χ. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ Χ. 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛ
ΟΣ Χ. ΗΛΕΚΤΡ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡ.ΕΡΓΑΣΙΕΣ 320,00320,00320,00 73,6073,60 393,60

20.6262.0037/443/2
-3-2012

18 8/6/128/6/12
ΕΛΕΝΑ ΕΥ. 
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΕΥ. 
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥ
ΕΛΕΝΑ ΕΥ. 
ΓΚΟΥΡΓΚΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΙΕΠΙΣΚΕΥΗ ΗΛΕΚΤΙ 320,00320,00320,00 73,6073,60 393,60

20.6262.0038/445/2
-3-2012

327 12/6/1212/6/12
ΜΙΧΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦ 322,99322,99322,99 74,2974,29 397,28

20.6662.0007/442-2
-3-2012

328 12/6/1212/6/12
ΜΙΧΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΜΙΧΑΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦ 319,50319,50319,50 73,4973,49 392,99

20.6662.0007/442-2
-3-2012

               

           
σύνολ

ο:
σύνολ

ο: 1958,771958,77

   
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ       5929,48
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10.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 ΠΔ113/2010 και την εγκύκλιο του ΥΠΕΣΑΗΔ 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 Δήµου 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 
Δαπάνης

 Ποσό 
προϋπο
λογισµ
ού 

2012 

 Ποσό 
Πίστωσ
ης ΕΑΥ

ΈΣΟΔ
Α

30.7131.00
03

Προµήθεια 
δονητή 
εδάφους

Προµήθεια 
δονητή εδάφους

            
15.000,

00   

          
4.920,0

0   883/11-6-2012
ΤΑΚΤΙ
ΚΑ

35.7131.00
05

Μηχανήµατα 
και λοιπός 
εξοπλισµός

Προµήθεια 
θαµνοκοπτικών

            
15.000,

00   

          
1.180,8

0   884/11-6-2012
ΤΑΚΤΙ
ΚΑ

10.6142.00
14

Αµοιβές 
νοµικών 
προσώπων 
ιδιωτικού 
δικαίου  

Υπηρεσία 
παροχής 
συµβουλών για 
την εφαρµογή 
του Ν3852/2010 
στο Απλογραφικό 
Σύστηµα

            
70.000,

00   

        
15.000,

00   885/11-6-2012
ΤΑΚΤΙ
ΚΑ

10.6142.00
11

Εποπτεία 
εφαρµογής 
διπλογραφικο
ύ συστήµατος  

Υπηρεσίες 
εποπτείας 
εφαρµογής 
διπλογραφικού 
συστήµατος  

            
24.600,

00   

        
24.600,

00   886/11-6-2012
ΤΑΚΤΙ
ΚΑ

20.6277.00
06

Περισυλλογή 
διάσπαρτων 
απορ/των  & 
µπαζων  

Περισυλλογή 
διάσπαρτων 
απορριµµάτων 
και µπαζών

            
25.000,

00   

        
24.600,

00   887/11-6-2012
ΤΑΚΤΙ
ΚΑ

30.6262.00
01

Συντήρηση 
και επισκευή 
λοιπών 
µονίµων 
εγκαταστάσε
ων (πλην 
κτιρίων 
έργων)  

Προµήθεια 
σχαρών οµβρίων 
υδάτων

            
24.600,

00   

          
5.842,5

0   888/11-6-2012
ΤΑΚΤΙ
ΚΑ
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11.Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για αποστολή 
λογαριασµών ύδρευσης και για ταχυδροµικά τέλη

 Με το  άρθρο 172 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  (Ν. 3463/06), ορίζονται τα 
εξής:  
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου  µπορεί να 
εγκρίνεται  η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, 
εφόσον η πληρωµή µε  τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή 
απρόσφορη.
2. Τα εντάλµατα  προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών 
υπαλλήλων.»
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 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.Δ. 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.
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά  εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών 
του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η 
δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου. 
4. Το  σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του 
εντάλµατος προπληρωµής.»
Τέλος σύµφωνα µε το  άρθρο 37 του Β.Δ. 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.»
Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να προβούµε στην πληρωµή 
ταχυδροµικών τελών για την αποστολή των λογαριασµών ύδρευσης του  Δήµου 
Ωρωπού και για άλλες αποστολές σας καλώ  να προβούµε στην έκδοση εντάλµατος 
προπληρωµής για 10.000,00 ευρώ προκειµένου να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα, χωρίς να 
επέλθει ζηµία σε βάρος του Δήµου Ωρωπού.
Σχετικές διατάξεις:
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•το άρθρο 172 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
•τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
•το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10
•την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ 53/1985 
•Το άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις»,) όπως ισχύει
•Το ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α)) όπως 
ισχύει και του  ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των 
Δήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α)
•την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ  
•Τον προϋπολογισµό του Δήµου Ωρωπού για το έτος 2012 
•τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ΔΚΚ   

ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ:
•Να εγκριθεί η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου του Δήµου 
κα. Καλογεροπούλου Αλεξανθούλας ποσού 10.000 Ευρώ  σε βάρος του Κ.Α 00.6221 
«Ταχυδροµικά  Τέλη» του προϋπολογισµού έτους 2012 (συνολικού ύψους 40.000€) για 
την πληρωµή  ταχυδροµικών τελών για την αποστολή των λογαριασµών ύδρευσης και 
για ταχυδροµικά τέλη
•Η απόδοση λογαριασµού να γίνει έως την 11/09/2012.

12.Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια αναλωσίµων εκτυπωτών, 
τηλεοµοιοτυπικών και φωτοτυπικών µηχανηµάτων του Δήµου

13.Έγκριση όρων διακήρυξης για την προµήθεια γραφικής ύλης
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