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Ωρωπός, 25-6-2012 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
∆ΗΜΟΥ ΩΡΩΠΟΥ 

ΗΜΕΡΑ ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ: ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 29-06-2012 
 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων 
2. Απόδοση πάγιας προκαταβολής του ∆ήµου και αναπλήρωσή της. 
3. Απόδοση πάγιας προκαταβολής των Προέδρων των Τοπικών 

Συµβουλίων και αναπλήρωσή της. 
4. ∆ιαταγή πληρωµής από οφειλές της πρώην Κοινότητας Συκαµίνου 
5. Καταβολή αποζηµίωσης σε εργαζόµενο που επιδικάστηκε µε δικαστική 

απόφαση. 
6. Καταβολή δικαστικής δαπάνης που επιβλήθηκε µε την 4345/2011 

Απόφαση του ΣτΕ. 
7. Ανάθεση γνωµοδότησης για απάντηση σε ερώτηµα Πολεοδοµίας 
8. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου υπ. αριθµ. 292/2012  
9. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου υπ. αριθµ. 294/2012  
10.Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή διοδίων Αττικής 

Οδού για οχήµατα της υπηρεσίας ∆ιοίκησης 
 
ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 
1. 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 

35.6264.0003 

Επισκευή 
µηχανηµάτων 
πρασίνου και 
προµήθεια 
ανταλλακτικών 

Επισκευές - συντηρήσεις 
λοιπού εξοπλισµού 
µηχανηµάτων πρασίνου   

            
20.000,00   

          
5.000,00    895/25-6-2012 ΤΑΚΤΙΚΑ 

15.6117.0008 

Αµοιβή κτηνιάτρου 
για στειρώσεις και 
σήµανση 
αδέσποτων Αµοιβές κτηνιάτρων   

            
10.000,00   

        
10.000,00   896/25-6-2012 ΤΑΚΤΙΚΑ 

25.6142.0001 

Παρακολούθηση 
Ποιότητας Πόσιµου 
Νερού   

Παρακολούθηση 
Ποιότητας Πόσιµου Νερού  

            
20.000,00   

        
18.652,95   903/28-06-2012 ΤΑΚΤΙΚΑ 

10.6142.0014 

Αµοιβές νοµικών 
προσώπων 
ιδιωτικού δικαίου 

Υπηρεσίες συντήρησης 
και φιλοξενίας 
ιστοσελίδας του ∆ήµου 

            
70.000,00   

          
1.795,80    904/28-06-2012 ΤΑΚΤΙΚΑ 
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2. 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: 
• 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 

300/22-06-
2012 

Προµήθεια υλικών 
βαψίµατος 

ΣΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4982/6-6-2012 10.6661.0000 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων 

486/02-
03-2012 

                         
373,85    

302/22-06-
2012 

Προµήθεια 
µελανιών 

Λ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

9085/19-06-
2012 10.6614.0000 

Λοιπές προµήθειες ειδών 
γραφείου 

483/02-
03-2012 

                           
68,88    

301/22-06-
2012 

Προµήθεια ειδών 
για υπολογιστές 
της υπηρεσίας 
∆ιοίκησης 

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν 
ΒΡΥΣΣΟΥΛΗΣ 1831/19-6-2012 10.6699.0001 

Λοιπές προµήθειες 
καταλωτικών αγαθών 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

487/02-
03-2012 

                         
399,22    

  
Προµήθεια 
εκτυπωτή 

GN-
TECHNOLOGIES 

2452/19-06-
2012 10.6699.0001 

Λοιπές προµήθειες 
καταλωτικών αγαθών 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

487/02-
03-2012 

                         
395,00    

309/25-06-
2012 

Προµήθεια 
µελανιών 

GN-
TECHNOLOGIES 

2449/15-06-
2012 10.6699.0001 

Λοιπές προµήθειες 
καταλωτικών αγαθών 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

487/02-
03-2012 

                         
362,00    

308/25-06-
2012 

Προµήθεια 
µελανιών και 
τόνερ 

Λ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

9096/21-06-
2012 10.6614.0000 

Λοιπές προµήθειες ειδών 
γραφείου 

483/02-
03-2012 

                         
170,54    

  
Μεταφορά 
σάρωθρου 

Γεώργιος Π 
Ιωάννου 33/3-5-2012 10.6414.0000 Μεταφορές εν γένει 

482/02-
03-2012 

                         
231,50    

  

Μεταφορά 
µηχανήµατος 
φίνισερ 

Γεώργιος Π 
Ιωάννου 32/3-5-2012 10.6414.0000 Μεταφορές εν γένει 

482/02-
03-2012 

                         
231,50    

307/25-06-
2012 

Καθαρισµοί επί της 
οδού 
Μπουµπουλίνας, 
περιοχής Αγ. 
Φανουρίου 

Γεώργιος Π 
Ιωάννου 38/3-5-2012 20.6262.0038 

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

479/02-
03-2012 

                         
398,00    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Απόφ. 
∆ηµάρχου Περιγραφή ∆ικαιούχος 

Αρ. 
Παραστατικού ΚΑ Τίτλος ΑΑΥ Ποσό 

306/25-06-
2012 

Προµήθεια ειδών 
για την επισκευή 
µπάρας σε χώρο 
στάθµευσης του 
∆ήµου 

Μανωλάτος 
Αθαν. Γεράσιµος 223/15-6-2012 10.6265.0001 

Συντήρηση και επισκευή 
επίπλων, σκευών και 
λοιπού εξοπλισµού 

481/02-
03-2012 

                         
389,91    

305/25-06-
2012 

Προµήθεια 
καθαριστικών 
ειδών 

Στρατής Χ. 
Μάριος 3988/19-6-2012 10.6635.0000 

Προµήθεια λοιπών ειδών 
υγιεινής και 
καθαριότητας 

485/02-
03-2012 

                         
380,71    

304/22-06-
2012 

Οικοδοµικές 
εργασίες 

GJERGJI JAK 
ROLAND 12/16-6-2012 10.6261.0019 

Εργασίες συντήρησης 
και επισκευής κτιρίων 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

480/02-
03-2012 

                         
390,00    

303/22-06-
2012 

Υλικά για επισκευή 
κτιρίων 

ΑΝ∆ΡΕΑΣ Κ. 
ΡΑΠΤΗΣ & ΣΙΑ 
Ο.Ε. 4/19-6-2012 10.6661.0000 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων 

486/02-
03-2012 

                         
372,20    

299/22-06-
2012 

Προµήθεια υλικών 
για βάψιµο 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΝΙΑΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 533/14-06-2012 10.6661.0000 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων 

486/02-
03-2012 

                         
391,93    

  
Προµήθεια υλικών 
για βάψιµο 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
ΑΝΑΝΙΑΣ & ΣΙΑ 
ΟΕ 579/25-06-2012 10.6661.0000 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων 

486/02-
03-2012 

                         
391,93    

  

προµήθεια  υλικών 
για µικροεπισκευές 
κτιρίων  

ΣΟΥΤΣΟΣ ΝΙΚ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 4997/25-6-2012 10.6661.0000 

Υλικά συντήρησης και 
επισκευής κτιρίων 

486/02-
03-2012 

                         
368,07    

Προµήθεια 
µελανιών 

Λ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

9098/22-06-
2012 10.6699.0001 

Λοιπές προµήθειες 
καταλωτικών αγαθών 
µέσω πάγιας 
προκαταβολής 

487/02-
03-2012 

                         
238,40    

Προµήθεια 
µελανιών 

Λ. ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε. 

9118/27-06-
2012 10.6614.0000 

Λοιπές προµήθειες ειδών 
γραφείου 

483/02-
03-2012 

                           
73,80    

Προμήθεια 

σεντονιών 

Γ. ΠΑΝΑΓΟΣ - Ε. 

ΚΟΣΜΑΤΟΣ Ο.Ε. 2821/28-06-2012 10.6699.0001 

Λοιπές προμήθειες 

καταλωτικών αγαθών μέσω 

487/02-

03-2012 

                           

49,20    
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ΠΙΝΑΚΑΣ Α 

Απόφ. 
∆ηµάρχου Περιγραφή ∆ικαιούχος 

Αρ. 
Παραστατικού ΚΑ Τίτλος ΑΑΥ Ποσό 

μεταφοράς ασθενών 

για το ασθενοφόρο 

του Δήμου 

πάγιας προκαταβολής 

ΣΥΝΟΛΟ: 5.676,64    
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3. 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 
νοµιµότητας των δικαιολογητικών ο ταµίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής, για 
την προβλεπόµενη έγκριση.  



Σελίδα 8 από 18 
 

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. 

4428 25/5/12 ΑΓΡΟΕΦΟ∆ΙΑ Α.Ε ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 36,50 8,40 44,90 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

225 26/6/12 
ΑΣΗΜΙΝΑΣ 
ΣΤΑΥΡΟΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ∆ΡΕΥΣ 200,00 46,00 246,00 

25.6662.0022/439/2-
32012 

7019 25/6/12 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΑΜΠΑΝΗΣ  ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 325,00 74,75 399,75 

25.6662.0022/439/2-
3-2012 

7016 22/6/12 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΑΜΠΑΝΗΣ  ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 323,80 74,47 398,27 

25.6662.0022/439/2-
3-2012 

7014 21/6/12 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΣΑΜΠΑΝΗΣ  ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 323,40 74,38 397,78 

25.6662.0022/439/2-
3-2012 

                  

            
σύνολο

: 1486,70 2000,00  

∆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. 

739/28-5-2012 ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΒΟΥΤΣΑ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 214,20 49,27 263,47 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

728 22/5/12 ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΒΟΥΤΣΑ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 324,70 74,69 399,39 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

735 24/5/12 ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΒΟΥΤΣΑ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 314,50 72,34 386,84 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

741 29/5/12 ΒΙΡΓΙΝΙΑ  ΒΟΥΤΣΑ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 324,00 74,52 398,52 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 
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20 1/5/12 
ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 290,00 66,70 356,70 

15.6262.007/444/2-3-
2012 

                  

            
σύνολο

: 1804,92 195,08  

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 

ΚΑΛΑΜΟΥ €2000,00     ΚΙΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο Κ.Α.ΕΞΟ∆ΩΝ)  Α.Α.Υ. 

155 27/6/12 ΡΑΠΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  218,65 50,28 268,93 
25.6662.0022/439/2-
3-2012 

72 28/6/12 ΓΑΡΜΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣ. ΧΩΡΩΝ  320,00 73,60 393,60 
20.6262.0038/445/2-
3-2012 

71 28/6/12 ΓΑΡΜΠΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙ ΚΑΘΑΡΙΣ. ΧΩΡΩΝ  250,00 57,50 307,50 
20.6262.0038/445/2-
3-2012 

86 28/6/12 
ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓ ΚΑΘΑΡΙΣ. ΧΩΡΩΝ  250,00 57,50 307,50 

20.6262.0038/445/2-
3-2012 

7020 27/6/12 
ΣΑΜΠΑΝΗΣ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦ 322,10 74,08 396,18 

20.6662.0007/442/2-
3-2012 

87 28/6/12 
ΚΟΛΙΑΣΤΑΣΗΣ 
ΠΑΝΑΓ ΚΑΘΑΡΙΣ. ΧΩΡΩΝ  250,00 57,50 307,50 

20.6262.0038/445/2-
3-2012 

                  

              1981,21 18,79  

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 

ΜΑΛΑΚΑΣΑ €1000,00     ΣΙ∆ΕΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο Κ.Α.ΕΞΟ∆ΩΝ)  Α.Α.Υ. 

1818 5/6/12 ΜΠΑΜΠΟΥΚΗΣ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  219,84 50,56 270,40 25.6662.0022/439/2-
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ΙΩΑΝΝΗΣ 3-2012 

322 6/6/12 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦ 117,20 26,96 144,16 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

11 30/5/12 ΤΣΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΑ. ΠΑΙ∆. ΧΑΡΑΣ   130,00 29,95 159,95 
15.6262.0007/444/2-
3-2012 

10 29/5/12 ΤΣΕΒΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΧΩΡΩΝ  130,00 29,95 159,95 
20.6262.0038/442/2-
3-2012 

                  

            
σύνολο

: 734,46 265,54  

                  

∆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. 

339 25/6/12 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ 319,50 73,49 392,99 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

338 25/6/12 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙ 319,50 73,49 392,99 
20.6662.0007/442/2-
3-2011 

84 22/6/12 ΚΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 325,00 75,00 400,00 
20.66262.0038/445/2
-3-2012 

83 15/6/12 ΚΟΝΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΑ ΠΑΙ∆ΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ 325,00 75,00 400,00 
20.66262.0038/445/2
-3-2012 

864 18/6/12 
ΜΠΕΡΓΑΛΙΑΣ 
ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΥΛΙΚΑ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ 178,55 41,07 219,62 

25.6662.0022/439/2-
3-2012 

                  

            
σύνολο

: 1805,60 194,40  

∆ΑΠΑΝΗ ΜΕΣΩ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ:  ΥΠΟΛΟΓΟΣ: 

ΣΥΚΑΜΙΝΟΥ €1000,00     ΤΖΕΒΕΛΕΚΟΣ ∆ΗΜΗΤ 
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ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΣΤΙΚΟ

Υ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΕΙ∆ΟΣ 
ΚΑΘΑΡ
Η ΑΞΙΑ ΦΠΑ 

ΣΥΝΟΛ
Ο Κ.Α.ΕΞΟ∆ΩΝ)  Α.Α.Υ. 

53 1/3/12 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΠΟΥΛΟ
Σ  ΣΤΕΦ ΣΥΝΤ. ΗΛΕΚΤΟΦΩΤ 320,00 73,60 393,60 

20.6262.0037/443/2-
3-2012 

274 23/1/12 ΜΙΧΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΥΛΙΚΑ  ΗΛΕΚΤΡΩΦ. 80,00 18,40 98,40 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

246 12/5/12 ΑΦΟΙ ΤΕΡΖΗ Ο.Ε ΥΛΙΚΑ  ΗΛΕΚΤΡΩΦ. 313,01 71,99 385,00 
20.6662.0007/442/2-
3-2012 

                  

            
σύνολο

: 877,00 123,00  

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ      8689,89 
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4. ∆ιαταγή πληρωµής από οφειλές της πρώην Κοινότητας Συκαµίνου 

 
Η οµόρρυθµη εταιρία µε την επωνυµία «ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και Σία ΟΕ», για 
απαιτήσεις που είχε κατά της πρώην Κοινότητας Συκαµίνου, εξέδωσε τη µε αριθµό 
7529/2012 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης ποσού 
27.125,56 Ευρώ, η οποία επιδόθηκε στο ∆ήµο Ωρωπού την 21-3-2012.  
Το ποσό αυτό αναλύεται σε: 

- 23.311,56 € για το επιδικασθέν κεφάλαιο, εκ των οποίων ποσό 16.361,96 έχει 

ψηφιστεί στον κωδικό 80.8116 

- 2.800,00€ για τους επιδικασθέντες νόµιµους τόκους 

- 364,00€ για τη δικαστική δαπάνη 

- 650,00€ για αντίγραφο, κοινοποίηση και σύνταξη κτλ 

 Με το µε αρ. 2827/24-5-2012 πιστοποιητικό του Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 
βεβαιώνεται η τελεσιδικία της εν λόγω απόφασης. Ο ∆ήµος Ωρωπού υποχρεούται να 
πληρώσει το ζητούµενο ποσό. 
Σύµφωνα µε: 
1. Την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
2. Την υπ. αριθµ 7529/2012 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου 

Θεσσαλονίκης 
 
Προτείνουµε: 

- Την έγκριση της δαπάνης, διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή της εταιρείας 
«ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ και ΣΙΑ ΟΕ» για απαιτήσεις κατά της πρώην Κοινότητας 
Συκαµίνου κατόπιν της υπ. αριθµ 7529/2012 διαταγής πληρωµής του Μονοµελούς 
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, ποσού 10.763,60 Ευρώ στο ΚΑ 00.6492.0002 µε τίτλο 
«∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συµβιβαστικών πράξεων» 
του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 και την έγκριση της αντίστοιχης Έκθεσης 
Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµ 905/28-06-2012 

 
 

5. Καταβολή αποζηµίωσης σε εργαζόµενο που επιδικάστηκε µε δικαστική 
απόφαση. 

Με την 1758/2006 απόφασή του, η οποία επιδόθηκε στο ∆ήµο Ωρωπού την 14η-12-
2006, το Μονοµελές Πρωτοδικείο Αθηνών επιδίκασε στον εργαζόµενο Ιωάννη 
Βασιλόπουλο το ποσό των 23.239,47 Ευρώ πλέον τόκων 9.762,81 Ευρώ, καθώς επίσης 
και δικαστική δαπάνη 400 Ευρώ. Κατά της απόφασης δεν ασκήθηκε ένδικο µέσο και εχει 
τελεσιδικήσει. 
Το συνολικά οφειλόµενο ποσό είναι  (23.239,47+9.762,81 +400) 33.402,28, το οποίο 
πρέπει να καταβληθεί στον εργαζόµενο. 
Σύµφωνα µε: 
- Την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
- Την υπ. αριθµ 1758/2006 απόφαση του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών   
 
Προτείνουµε: 

- Την έγκριση της δαπάνης, διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή τόκων και 
δικαστικών δαπανών του Ιωάννη Βασιλόπουλου κατόπιν της υπ. αριθµ 1758/2006 
απόφασης του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ποσού 10.162,81 Ευρώ στο ΚΑ 
00.6492.0002 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 
συµβιβαστικών πράξεων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 και την έγκριση της 
αντίστοιχης Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµ 898/25-06-2012. 
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6. Καταβολή δικαστικής δαπάνης που επιβλήθηκε µε την 4345/2011 
Απόφαση του ΣτΕ. 

 
Με την 4345/2011 Απόφαση του ΣτΕ, η οποία εκδόθηκε επί της από 10-7-2008 έφεσης 
της Νικολέττας Μακράκη, η οποία παρέστη µε τον ∆ικηγόρο Ιωάννη Φίλανδρο, 
επιδικάζεται η δικαστική δαπάνη 920 Ευρώ σε βάρος της Περιφέρειας Αττικής, την οποία 
διαδέχθηκε ο ∆ήµος Ωρωπού όσον αφορά αυτές τις πολεοδοµικές αρµοδιότητες. 
Κατόπιν αυτού, το ποσό των 920 Ευρώ οφείλεται στον παραστάντα ∆ικηγόρο Ιωάννη 
Φίλανδρο, στον οποίο και πρέπει να αποδοθεί.  
Σύµφωνα µε: 
- Την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
- Την υπ. αριθµ 4345/2011 Απόφαση του ΣτΕ 
 
Προτείνουµε: 

- Την έγκριση της δαπάνης, διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την πληρωµή δικαστικής 
δαπάνης κατόπιν της υπ. αριθµ 4345/2011 Απόφασης του ΣτΕ, ποσού 920,00 Ευρώ στο 
ΚΑ 00.6492.0002 µε τίτλο «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων 
ή συµβιβαστικών πράξεων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 και την έγκριση 
της αντίστοιχης Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµ 899/25-06-2012. 

 
7. Ανάθεση γνωµοδότησης για απάντηση σε ερώτηµα Πολεοδοµίας 

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» 
Με την περίπτωση ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η  Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και των ενδίκων 
µέσων. Επίσης, µε την περίπτωση ιε ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για την 
πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της  πληρεξουσιότητάς του, σε 
όσους ∆ήµους δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία  αντιµισθία όπως ο ∆ήµος 
Ωρωπού. 
Με το 2586/13-6-2012 έγγραφό της , η Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου Ωρωπού απηύθυνε 
ερώτηµα σχετικά µε καταγγελίες που έχουν γίνει για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού πάρκου, 
ζητώντας οδηγίες για το πώς πρέπει να χειριστεί την υπόθεση. 

Σύµφωνα µε:  
- Τις περιπτώσεις δ, ιβ, ιγ και ιδ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν3852/2010 
- Το µε αρ. πρωτοκόλλου 2586/13-6-2012 έγγραφο της Υπηρεσία ∆όµησης του ∆ήµου 

Ωρωπού 
 Εισηγούµαστε: 
- Την ανάθεση της εντολής για γνωµοδότηση στην εταιρία “∆ηµήτριος Ν. Καραµέτος και 
Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία”, οδός Σταδίου, αριθµ. 10, µε α.µ. ∆.Σ.Α. 80290, και 
ειδικότερα στους δικηγόρους Αθηνών ∆ηµήτριο Ν. Καραµέτο (α.µ. ∆.Σ.Α. 24432) και 
Νικόλαο ∆. Καραµέτο (α.µ.∆.Σ.Α. 24303) µε αµοιβή 10 ώρες Χ 64 ευρώ η κατώτερη 
προβλεπόµενη αµοιβή, ήτοι συνολικά 640+ 147,20 = 787,20 Ευρώ 
- Την έγκριση της δαπάνης, διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την γνωµοδότηση από την 
εταιρεία εταιρία “∆ηµήτριος Ν. Καραµέτος και Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία” για την 
Υπηρεσία ∆όµησης, ποσού 787,20 Ευρώ στο ΚΑ 00.6111.0003 τίτλο «Αµοιβές νοµικών και 
συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 και την έγκριση της 
αντίστοιχης Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµ 900/25-06-2012 
 

 
 
 

8. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου υπ. αριθµ. 292/2012  
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Με την αίτηση ακυρώσεώς της ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου ΑΘηνών, η Ελένη 
Χριστοφόρου ζητά ακύρωση του πολεοδοµικού προστίµου που της επιβλήθηκε. Ο ∆ήµος 
Ωρωπού, ως διάδικος πλέον, µετά την µεταφορά σε αυτόν των πολεοδοµικών 
αρµοδιοτήτων έπρεπε να παραστεί νόµιµα στη δικάσιµο της 11 ΙΟυνίου 2012 και ως εκ 
τούτου εκδοθηκε η υπ ' αρ. 292 απόφαση ∆ηµάρχου 
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» 
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» 
Με την περίπτωση ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η  
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και 
των ενδίκων µέσων. Επίσης, µε την περίπτωση ιε ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή 
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της  
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ∆ήµους δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία  
αντιµισθία όπως ο ∆ήµος Ωρωπού. 
Σας γνωρίζουµε ότι ο ∆ήµαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη το αρ. 58 του Ν.3852/2010 
εξέδωσε την αριθµ 292/2012 Απόφαση µε την οποία ανέθεσε στην εταιρία “∆ηµήτριος Ν. 
Καραµέτος και Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία”, οδός Σταδίου, αριθµ. 10, µε α.µ. ∆.Σ.Α. 
80290, και ειδικότερα στους δικηγόρους Αθηνών ∆ηµήτριο Ν. Καραµέτο (α.µ. ∆.Σ.Α. 
24432) και Νικόλαο ∆. Καραµέτο (α.µ. ∆.Σ.Α. 24303) την εντολή όπως ενεργώντας από 
κοινού ή έκαστος εξ αυτών ή δια συνεργατών τους υπ' αυτών υποδεικνυοµένους 
παραστούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών και εγκρίνουµε την παράσταση 
αυτών κατά την εκδίκαση της µε αριθµό καταχώρισης ΑΚ2972/1-12-2009 ανακοπής 
(αιτήσεως ακυρώσεως) της Χριστοφόρου Ελένης κατά του ∆ήµου Ωρωπού στην δικάσιµο 
της 11ης Ιουνίου 2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο αυτής, διενεργώντας όλες τις 
αναγκαίες διαδικαστικές και δικονοµικές ενέργειες για την πλήρη εκπροσώπηση του 
∆ήµου Ωρωπού και την υπεράσπιση των συµφερόντων του. 
Η προβλεπόµενη από τον ∆ΣΑ αµοιβή για τις παραπάνω ενέργειες είναι 341,00 Ευρώ + 
23% ΦΠΑ (78,43)= 419,43 Ευρώ συνολικά. 
Προτείνουµε: 

- Την έγκριση της υπ. αριθµ 292/2012 Απόφασης ∆ηµάρχου για την ανάθεση στην 
εταιρεία ∆ηµήτριος Ν. Καραµέτος και Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία”, οδός Σταδίου, 
αριθµ. 10, µε α.µ. ∆.Σ.Α. 80290, και ειδικότερα στους δικηγόρους Αθηνών ∆ηµήτριο Ν. 
Καραµέτο (α.µ. ∆.Σ.Α. 24432) και Νικόλαο ∆. Καραµέτο (α.µ. ∆.Σ.Α. 24303) την εντολή 
όπως ενεργώντας από κοινού ή έκαστος εξ αυτών ή δια συνεργατών τους υπ' αυτών 
υποδεικνυοµένους παραστούν ενώπιον του ∆ιοικητικού Εφετείου Αθηνών κατά την 
εκδίκαση της µε αριθµό καταχώρισης ΑΚ2972/1-12-2009 ανακοπής (αιτήσεως 
ακυρώσεως) της Χριστοφόρου Ελένης κατά του ∆ήµου Ωρωπού στην δικάσιµο της 11ης 
Ιουνίου 2012 και σε κάθε µετ’ αναβολή δικάσιµο αυτής, διενεργώντας όλες τις 
αναγκαίες διαδικαστικές και δικονοµικές ενέργειες για την πλήρη εκπροσώπηση του 
∆ήµου Ωρωπού και την υπεράσπιση των συµφερόντων του. 

- Την έγκριση της δαπάνης, διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή της 
εταιρίας «∆ηµ. Ν. Καραµέτος και Συνεργάτες ∆ικηγορική Εταιρία» για την παράσταση 
στο ∆ιοικητικό Εφετείο Αθηνών, ποσού 329,64 Ευρώ στο ΚΑ 00.6111.0003 µε τίτλο 
«Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 
και την έγκριση της αντίστοιχης Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµ 901/25-6-
2012 
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9. Έγκριση απόφασης ∆ηµάρχου υπ. αριθµ. 294/2012  
 

Με την από 30-5-2012 πρόσκλησή του, η Τ∆Ε του ΙΚΑ Αγίου Στεφάνου προσκάλεσε το 
∆ήµο Ωρωπού να παραστεί για την εκδίκαση της 65/09 ένστασης του πρώην ∆ήµου 
Ωρωπίων, που αφορά πρόστιµο που επιβλήθηκε από το ΙΚΑ. 
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» 
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» 
Με την περίπτωση ιγ της παρ.1 του άρθρου 72 του Ν.3852/10 ορίζεται ότι η  
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθηµάτων και 
των ενδίκων µέσων. Επίσης, µε την περίπτωση ιε ορίζεται ότι η οικονοµική επιτροπή 
αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της  
πληρεξουσιότητάς του, σε όσους ∆ήµους δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, µε µηνιαία  
αντιµισθία όπως ο ∆ήµος Ωρωπού. 

Σας γνωρίζουµε ότι ο ∆ήµαρχος Ωρωπού έχοντας υπόψη το αρ. 58 του Ν.3852/2010 
εξέδωσε την αριθµ 294/2012 µε την οποία ανατέθηκε ∆ικηγόρο Αθηνών Ιωάννη 
Γαβριηλίδη του Γαβριήλ, κάτοικο Αθηνών, οδός ∆ραγατσανίου αρ.4, την εντολή να 
γνωµοδοτήσει σχετικά µε το χειρισµό της υπόθεσης της 65/09 ένστασης του πρώην 
∆ήµου Ωρωπίων ενώπιον της Τ∆Ε του Τοπικού Υποκ/τος ΙΚΑ Αγ. Στεφάνου, µε 
αµοιβή για 2 ώρες εργασίας την κατώτερη προβλεπόµενη από το ∆ΣΑ που είναι 64 
Ευρώ πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι συνολικά το ποσό 128 +29,44= 157,44 Ευρώ 

Προτείνουµε: 
- Την έγκριση της υπ. αριθµ 294/2012 Απόφασης ∆ηµάρχου µε την οποία ανατέθηκε στον 

∆ικηγόρο Γαβριηλίδη η γνωµοδότηση για το χειρισµό της εν λόγω υπόθεσης. 
- Την έγκριση της δαπάνης, διάθεση και ψήφιση πίστωσης για την αµοιβή του δικηγόρου 

Γαβρηιλίδη για γνωµοδότηση, ποσού 157,44 Ευρώ στο ΚΑ 00.6111.0003 µε τίτλο 
«Αµοιβές νοµικών και συµβολαιογράφων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2012 
και την έγκριση της αντίστοιχης Έκθεσης Ανάληψης Υποχρέωσης υπ. αριθµ 902/25-6-
2012 
 

 
10.Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή διοδίων Αττικής 

Οδού για οχήµατα της υπηρεσίας ∆ιοίκησης 
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού 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.∆. 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.  
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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. 
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.∆. 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 
συνδροµητικού προγράµµατος για την διέλευση από την Αττική Οδό οχηµάτων της 
Υπηρεσίας ∆ιοίκησης σας καλώ να προβούµε στην έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για 
2.000,00 ευρώ προκειµένου να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα, χωρίς να επέλθει ζηµία σε βάρος 
του ∆ήµου Ωρωπού. 
Σχετικές διατάξεις: 
• το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 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 ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 
κράτους και άλλες διατάξεις»,) όπως ισχύει 
• Το Π∆ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α)) όπως 
ισχύει και του Β∆ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των 
∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α) 
• την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗ∆   
• Τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ωρωπού για το έτος 2012  
• τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ∆ΚΚ    
 
ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ: 
• Να διατεθεί πίστωση 2.000 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α 10.6411.0001 «Εξοδα κίνησης 
ιδιόκτητων επιβατηγών αυτοκινήτων» του προϋπολογισµού έτους 2012  για την πληρωµή 
συνδροµητικού προγράµµατος για την διέλευση από την Αττική Οδό οχηµάτων της 
Υπηρεσίας ∆ιοίκησης και να εγκριθεί η αντίστοιχη δέσµευση πίστωσης µε την Έκθεση 
Ανάληψης ∆απάνης υπ. αριθµ 906/28-06-2012  
• Να εγκριθεί η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου 
κα. Μπουτσικάκη Νίκης ποσού 2.000 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α 10.6411.0001 «Εξοδα κίνησης 
ιδιόκτητων επιβατηγών αυτοκινήτων» του προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή 
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συνδροµητικού προγράµµατος για την διέλευση από την Αττική Οδό οχηµάτων της 
Υπηρεσίας ∆ιοίκησης 
• Η απόδοση λογαριασµού να γίνει έως την 25/09/2012. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


