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ΘΕΜΑ: Απόδοση πάγιας προκαταβολής. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 26ης/2015  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, της 6ης του µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ έτους 2015 
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 14.00 µ.µ.η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  
συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την 
µε  αριθµό πρωτ. 10863/02-10-2015 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 
4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ  
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος                       1.Βούρλος ∆ηµήτριος 
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                           2.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
2.Περρής Ιωάννης(αν. µέλος)                                    3.Βασιλάκη Αικατερίνη                                           
3.Tσιτσιρίδης Ιωσήφ 
4.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
5.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
 
 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου Γ. 
Χουδετσανάκη  
 
 
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το 4ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  
λέει τα εξής:   
Όπως προκύπτει από τις διατάξεις του άρθρου 173 παρ. 1γ του Ν. 3463/2006 πρέπει 
τα  δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή να 
υποβληθούν για έγκριση στην Οικονοµική Επιτροπή, τα οποία εµφανίζονται 
αναλυτικά στην κατάσταση πάγιας προκαταβολής που έχει υποβληθεί από τον 
αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου µας  Μπαλµπαγάδη  Κωνσταντίνο   και η οποία έχει 
ως εξής 



 
            
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
  ∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ   Καισαριανή:29.9.15 

    Αρ. πρωτ.:10675 
  Προς:Οικονοµική Επιτροπή   
     
     

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2015   

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΩ∆. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΛΟ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

04/08/15 ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 92,25 €  

04/08/15 ΙΩΑΝΝΗΣ Μ. ΤΣΙΑΚΑΛΟΣ 30,75 €  

04/08/15 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΣΠ. ΒΛΑΧΟΣ 5,90 €  

05/08/15 ΑΤΤΙΚΗ Ο∆ΟΣ  500,00 €  

07/08/15 ΡΑ∆ΙΟ ΚΑΤΟΥΜΑ 
Α.Ε 

 8,00 €  

ΣΥΝΟΛΟ 636,90 €    



                                                      Ο ΥΠΟΛΟΓΟΣ  ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 
                                                                     
                                                              ΜΠΑΛΜΠΑΓΑ∆ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
 
 
Ο Πρόεδρος - ∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  
Οικονοµική  Επιτροπή. 
 
                                     Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλεγξε την κατάσταση πάγιας 
προκαταβολής στην οποία εµφανίζονται παραστατικά και δαπάνες που  
πληρώθηκαν 
 
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την έκδοση σχετικών ενταλµάτων στα ονόµατα των δικαιούχων όπως 
αναλυτικά εµφανίζεται στην πιο πάνω κατάσταση πάγιας προκαταβολής η οποία 
υποβλήθηκε από τον αρµόδιο υπάλληλο του ∆ήµου µας Μπαλµπαγάδη Κωνσταντίνο,    
πιστώνοντας τους αντίστοιχους ΚΑ του προϋπολογισµού  του ∆ήµου µας οικον. 
έτους  2015. 
 
Με την εξόφληση των ανωτέρω ενταλµάτων να αναπληρωθεί το ποσό των δαπανών 
στον υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου µας  όπως αναλυτικά αναφέρεται στην πιο πάνω 
εισήγηση. 
 
Γι΄ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                      1.Πολυχρονάκης Συµεών                                             
                                                                      2.Περρής Ιωάννης(αν.µέλος)  
                                                                      3.Γαβρίλης Γεώργιος(αν. µέλος) 
                                                                      4.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
                                                                      5.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
    
                                                                                  Καισαριανή  07/10/2015 
                                                                    Ακριβές απόσπασµα για χρήση 
                                                                       Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                           
 
 


