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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-10-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: .. 304/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..9ης/10/2013.. της ..20ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..9η Οκτωβρίου 2013.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..10:30.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 33450/4-10-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Αποδέσµευση ποσών από κωδικούς έργων». 

ΘΕΜΑ 2ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του 
έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ Υ∆ΑΤΟ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», 
προϋπολογισµού 35.000,00 € (µε ΦΠΑ) 

β)  Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου 

γ) Αποδέσµευση ποσού 13.000€ από τον Κ.Α. 25.6262.0011 ο.ε. 2013». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «επέκταση δικτύου απορροής οµβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίµνης 
Μαραθώνος ∆.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 4ο:  «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Κατασκευή οδού Γούναρη ∆.Κ. ∆ιονύσου»». 
ΘΕΜΑ 5ο:  «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Ασφάλιση Οχηµάτων και Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου για το ∆ιάστηµα 1.1.2014 – 31.12.2014»». 
ΘΕΜΑ 6ο:  «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τον Εξοπλισµό Αυτοµατισµών ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου.». 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 

∆απάνες ΚΤΕΟ Φορτηγών, Λοιπών Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων του ∆ήµου 
∆ιονύσου για το έτος 2013». 

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την «Προµήθεια Γερανών για Υπόγειους Κάδους 
Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής 
Ογκωδών Απορριµµάτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί αποδοχής της µε αρ. 274/2013 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. ΜΑΥΡΟΜΑΤΗ 
∆ΗΜΗΤΡΑΣ   περι καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της 
από πτώση κολώνας δηµοτικού φωτισµού». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επι αιτήµατος δηµότη κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό της από 
πτώση κλαδιού δένδρου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προµήθεια πανό, φυλλαδίων και αφισών 
για την διοργάνωση ενηµέρωσης των πολιτών για την διενέργεια αιµοδοσίας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2013 για την  εγγραφή του ∆ήµου ως συνδροµητή στην “ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ. ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ-υποστήριξη επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.”». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για την «Προµήθεια 
φορητών πυροσβεστικών µέσων για το έτος 2013», προϋπολογισµού δαπάνης 
2.961,84€ µε ΦΠΑ 23%.». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου επαναληπτικού διαγωνισµού για την 
«προµήθεια κιβωτιδίων και οστεοφυλακίων»» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση πρακτικών   για την «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού»και 
λήψη σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση πρακτικού  για την «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών »και λήψη 
σχετικής απόφασης»   
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδέσµευση ποσού από τον Κ.Α. 50.6061.0001 των εξόδων ο.ε. 2013 
και έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή εφηµερίδας του προχείρου 
διαγωνισµού «Προµήθεια στολών ∆ηµοτικής Αστυνοµίας»»   

ΘΕΜΑ 20ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως  καταβληθέντων σύµφωνα µε την 170/13 Απόφαση Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 21ο:  «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στον BARJAMAJ SILDA του LEFTER». 
ΘΕΜΑ 22ο:  «Σύσταση Πάγιας Προκαταβολής για το ο.ε. 2013 στις ∆ηµοτικές 
Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο:  «Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέµπτε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.       1. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος   
2. Κοντάκης Κυριάκος   2. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας 
3. Χιώτης Ηρακλής   3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Τζανετή Αγάθη-Έλλη  4. Μπούσµπουρας Αθανάσιος 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
Ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου, νοµίµως κληθείς, προσήλθε στη συνεδρίαση. 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..304/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 

∆απάνες ΚΤΕΟ Φορτηγών, Λοιπών Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων του ∆ήµου 
∆ιονύσου για το έτος 2013». 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το θέµα. 
 

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.  
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.» 
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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.». 
 
Προκειµένου ο ∆ήµος µας να πληρώσει τις δαπάνες ΚΤΕΟ για φορτηγά, λοιπά αυτοκίνητα και 
δίκυκλα που διαθέτει απαιτούνται ενδεικτικά τα ποσά που αναγράφονται στον κατωτέρω πίνακα: 
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Α/Α AΡ.ΚΥΚΛΟΦ. ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΤΟΝΟΙ ΑΞΙΑ ΣΥΝΟΛΟ

1 ΚΗΟ 5798 ΑΡΠΑΓΗ 16 08/09/13 85,00 € 67,00 € 152,00 €

2 ΚΗΙ 6566 ΑΠΟΡ/ΡΟ 19 08/09/13 85,00 € 67,00 € 152,00 €

3 ΚΗΙ 3072 ΑΠΟΡ/ΡΟ 19 08/09/13 85,00 € 67,00 € 152,00 €

4 ΖΥΝ 2717 ΑΠΟΡ/ΡΟ 18 08/09/13 85,00 € 67,00 € 152,00 €

5 ΚΗΙ 3182 ΦΟΡΤ./ΑΝΑΤΡ. 10 08/09/13 70,00 € 59,00 € 129,00 €

6 ΚΗΙ 3183 ΑΡΠΑΓΗ 8 08/09/13 70,00 € 59,00 € 129,00 €

7 ΚΗΙ 7339 ΑΡΠΑΓΗ 16 08/09/13 85,00 € 67,00 € 152,00 €

8 ΖΥΜ 5856 ΑΡΠΑΓΗ 18,2 08/09/13 85,00 € 67,00 € 152,00 €

9 ΚΗΙ 7296 ΑΡΠΑΓΗ 19 08/09/13 85,00 € 67,00 € 152,00 €

10 ΚΗΙ 7287 ΑΡΠΑΓΗ 18 08/09/13 85,00 € 67,00 € 152,00 €

11 ΥΥΝ 7097 ΚΑΛ/ΡΟ 6,5 08/09/13 70,00 € 59,00 € 129,00 €

12
ΚΗΙ 3145 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

33+1 θέσεις
08/09/13 85,00 € 57,00 € 142,00 €

9,3µ

13
ΚΗΗ 2253 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

19 θέσεις
08/09/13 70,00 € 57,00 € 127,00 €

8,4µ

14 ΚΗΗ 2233 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΙΧ ΕΠΙΒ. 10/09/13 45,00 € 36,00 € 81,00 €

15 ΙΡΜ 741 ∆ΙΚΥΚΛΟ< 125cc 125 cc 08/2013 20,00 € 30,00 € 50,00 €

16 ΖΧΚ 717 ∆ΙΚΥΚΛΟ< 125cc 110cc 08/2013 20,00 € 30,00 € 50,00 €
17 ΚΗΗ 6153 ΑΠΟΡ/ΡΟ 8 31/01/13 70,00 € 119,00 € 189,00 €
18 ΚΗΙ 7256 ΑΠΟΡ/ΡΟ 19 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
19 ΖΥΧ 9376 ΑΠΟΡ/ΡΟ 26 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
20 ΚΗΟ 5502 ΦΟΡΤ./ΑΝΑΤΡ. 24 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
21 ΚΗΟ 5556 ΦΟΡΤ./ΑΝΑΤΡ. 11 - 70,00 € 119,00 € 189,00 €
22 ΚΗΗ 5529 ΑΠΟΡ/ΡΟ 19 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
23 ΚΗΟ 6056 ΑΠΟΡ/ΡΟ 19 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
24 ΚΗΗ 5524 ΑΠΟΡ/ΡΟ 19 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
25 ΚΗΗ 5525 ΑΠΟΡ/ΡΟ 19 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
26 ΚΗΗ 5526 ΑΠΟΡ/ΡΟ 19 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
27 ΚΗΗ 2219 ΑΠΟΡ/ΡΟ 15 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
28 ΚΗΟ 6025 ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ 18 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
29 ΚΗΟ 6199 ΑΡΠΑΓΗ 19 11/07/13 85,00 € 133,00 € 218,00 €
30 ΚΗΟ 6166 ΑΡΠΑΓΗ 15 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €
31 ΥΥΟ 7533 ΦΟΡΤ./ΜΗ ΑΝΑΤΡ 3,55 - 70,00 € 119,00 € 189,00 €
32 ΚΗΗ 2255 ΦΟΡΤ./ΜΗ ΑΝΑΤΡ 3,5 - 50,00 € 84,00 € 134,00 €
33 ΚΗΟ 6153 ΦΟΡΤ./ΜΗ ΑΝΑΤΡ 2,83 - 50,00 € 84,00 € 134,00 €

34
ΚΗΙ 7313 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

19 θέσεις
- 70,00 € 114,00 € 184,00 €

>10µ

35
ΚΗΙ 7312 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

19 θέσεις
- 70,00 € 114,00 € 184,00 €

7,9µ

36
ΚΗΙ 3034 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

35 θέσεις
06/06/13 85,00 € 131,00 € 216,00 €

9,2µ
37 ΚΗΙ 7261 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - 45,00 € 70,00 € 115,00 €
38 ΚΗΙ 3176 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - 45,00 € 70,00 € 115,00 €
39 ΚΗΙ 3018 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ - 45,00 € 70,00 € 115,00 €
40 ΥΧΡ 841 ∆ΙΚΥΚΛΟ< 125cc - 20,00 € 41,50 € 61,50 €
41 ΚΤ 3981 - 20,00 € 41,50 € 61,50 €
42 ΚΗΟ 6029 ΦΟΡΤ. ΠΥΡΟΣΒ. 13 - 85,00 € 133,00 € 218,00 €

ΣΥΝΟΛΑ 2.945,00 € 923,00 € 2.906,00 € 6.774,00 €

ΗΜ/ΝΙΑ 
ΛΗΞΗΣ ΚΤΕΟ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
ΕΩΣ 6 
ΜΗΝΕΣ

ΠΡΟΣΤΙΜΟ 
ΠΑΝΩ ΑΠΟ 6 

ΜΗΝΕΣ
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Συνολική ενδεικτική δαπάνη µε τις προσαυξήσεις (όπως αναφέρεται στον ανωτέρω πίνακα) 
6.774,00 Ευρώ, και µε στρογγυλοποίηση για την αντιµετώπιση όποιων τυχόν επιπλέον 
δαπανών χρειασθεί ο ∆ήµος να αναλάβει, π.χ. αυξήσεις, αναγκαία διεκπεραίωση σε ΚΤΕΟ µε 
αυξηµένη χρέωση σε σχέση µε τις ανωτέρω ενδεικτικές τιµές: 7.000,00 €. 
 
Επειδή το συνολικό κόστος των ανωτέρω υπερβαίνει το ποσό της πάγιας προκαταβολής του 
∆ήµου και δεδοµένου ότι υπάρχει ανάγκη το ανωτέρω ποσό να πληρωθεί άµεσα, έχοντας 
υπόψη:  
 
το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,   
τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού Ελέγχου των 

δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), όπως τροποποιήθηκε 
και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 
Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010), 

την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών, 
τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2013, 
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'), 
την ΠΑΥ … 
την 46/2013 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της ανωτέρω δαπάνης 
 
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τα εξής: 
 
� Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα της 

υπαλλήλου του ∆ήµου ΧΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του ΦΩΤΗ, ΥΕ Κλητήρων,  Συνολικού 
Ποσού 7.000,00€  µε σκοπό την αντιµετώπιση της προαναφερθείσας δαπάνης. 

� Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοση του κατά τις ισχύουσες διατάξεις 
του Β∆ 17/5-15/6/1959.    

� Την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 7.000,00 
Ευρώ, σε βάρος των παρακάτω ΚΑ µε την ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων 
ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ» προϋπολογισµού 2013 του ∆ήµου για 
συνολικό ποσό 7.000,00 Ευρώ. 

10.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  

     
1.000,00 

15.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  2.000,00 

20.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  1.875,00 

50.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  125,00 

70.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  7.000,00 
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Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Όπως κατ’ επανάληψη έχουµε 
τονίσει η σύνθεση της Ο.Ε. εξακολουθεί να είναι παράνοµη. Για το λόγο αυτό θα 
διαφωνήσω µε την εισήγηση.» 
 
                                   Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης(ΦΕΚ 
87Α΄). 
� τις διατάξεις του Π.∆.. 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες», 
� τις διατάξεις των άρθρων 21 και 22 του Ν. 2362/1995 «περί ∆ηµόσιου Λογιστικού 

Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’/247/27-11-1995), 
όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε τα άρθρα 21 και 23 του Ν. 3871/2010 
«∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ Α’/141/17-8-2010), 
� την αριθ. 30/19664/20-4-11 εγκύκλιο των Υπουργείων Εσωτερικών και Οικονοµικών, 
� τον προϋπολογισµό του οικ. έτους 2013, 
� 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'), 
� την 46/2013 Α∆Σ µε την οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της ανωτέρω δαπάνης 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 

 
Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ ΚΑΙ 1 ΚΑΤΑ 
 

Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδη για τους λόγους που ανέφερε στην 
τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 
 
 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση 
λογαριασµού στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου ΧΑΝΙΩΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ του 
ΦΩΤΗ, ΥΕ Κλητήρων,  Συνολικού Ποσού 7.000,00€  για ∆απάνες ΚΤΕΟ 
Φορτηγών, Λοιπών Αυτοκινήτων και ∆ικύκλων του ∆ήµου ∆ιονύσου για το έτος 
2013. 

2. Η απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοση του κατά τις 
ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/5-15/6/1959.    

3. Εγκρίνει τη σχετική δαπάνη και ∆ιαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 7.000,00 
Ευρώ, σε βάρος των παρακάτω ΚΑ µε την ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή 
Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ» προϋπολογισµού 
2013 του ∆ήµου για συνολικό ποσό 7.000,00 Ευρώ: 

10.6323.0002 ∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ,       
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Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ 1.000,00 

15.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  2.000,00 

20.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  1.875,00 

50.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  125,00 

70.6323.0002 
∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, 
Έκδοση Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ  2.000,00 

 ΣΥΝΟΛΟ  7.000,00 
 

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1. Κοντάκης Κυριάκος 
2. Τζανετή Αγάθη-Έλλη 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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