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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
1Η Συνεδρίαση 17-01-2020
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 4/2020

ΘΕΜΑ: Σύσταση παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Καισαριανής έτους 2020 .

Πρακτικό της µε αριθµό 1ης/2020 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 17η του µηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2020
ηµέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα. 11:00 π.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Καισαριανής, συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα,
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 280/13-01-2020 έγγραφη πρόσκληση του
∆ηµάρχου . Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/07.06.2010
τεύχος Α΄) µε τίτλο: «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης Ι» όπως αντικαταστάθηκε µε
το άρθρο 77 του Ν.4555/2018 – «Πρόγραµµα Κλεισθένης Ι» και συµπληρώθηκε µε
το άρθρο 2 παρ.3 του Ν.4623/2019 και δηµοσιεύτηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
σύµφωνα µε την παρ.6 του άρθρου 77 του Ν.4555/2018.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του
∆ηµάρχου-Προέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος ∆ήµαρχος-Πρόεδρος
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
4.Γαβρλικη Αγγελική(αν.µέλος)
5. Γραφίδου Γεσθηµανή
6. Παραγυιού Άννα

ΑΠΟΝΤΑ
1. Πολυχρονάκης Συµεών
2.

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου
Σ.Φιλοπούλου.

Ο ∆ήµαρχος-Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος
Χρήστος εισηγούµενος το 4ο θέµα της ηµερησίας διάταξης θέτει υπόψη των µελών
της Οικονοµικής Επιτροπής την εισήγηση µε αρ.πρωτ.: 278/13-01-2020 της
προϊσταµένης του τµήµατος λογιστηρίου κ. Σκαροπούλου Ευαγγελίας η οποία έχει
ως εξής :

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.3463/06 αριθµ.173 και του άρθρου 175 του
Ν.3852/10 δύναται δια αποφάσεως της Οικονοµικής Επιτροπής να συσταθεί παγία
προκαταβολή για την πληρωµή µικρών επειγουσών δαπανών του ∆ήµου, οι οποίες
ονοµάζονται κατωτέρω.
Προς το σκοπό αυτό παρακαλώ όπως η Οικονοµική Επιτροπή εγκρίνει τη σύσταση
παγίας προκαταβολής σε τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00 €) την πληρωµή των
κάτωθι µικρών επειγουσών δαπανών.
Υπόλογος για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής ορίζεται ο υπάλληλος
ΜΠΑΛΟΥΡ∆ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, ο οποίος θα ενεργεί πληρωµές από το ποσό αυτό
βάσει εγγράφων εντολών του Κου ∆ηµάρχου εκδίδοντας χρηµατικά εντάλµατα σε
βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισµού. Με τη λήξη του οικονοµικού
έτους ο υπόλογος θα καταθέσει το πόσο που έλαβε στην Ταµειακή υπηρεσία του
∆ήµου. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α 00/8251 «Πάγια προκαταβολή του ∆ήµου»
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020.

1.

Αµοιβές ∆ικαστικών
Επιµελητών

Κ.Α. 00.6116.0001

300,00

2.

Ταχυδροµικά τέλη για
αλληλογραφία του ∆ήµου

Κ.Α. 00.6221.0001

1.800,00

3.

Λοιποί φόροι

Κ.Α. 00.6312.0001

100,00

4.

Λοιποί φόροι και τέλη

Κ.Α. 00.6331.0001

60,00

5.

Λοιπές δαπάνες ∆ηµ.
Σχέσεων (Αναγραφή πανό

Κ.Α. 00.6434.0001

300,00

κ.λ.π)
6.

Συνδροµές σε εφ/ρίδες
περιοδικά κ.λ.π. ηλ/τρ/κά
µέσα

Κ.Α. 00.6451.0001

100,00

7.

Λοιπές συνδροµές
(συνδροµή για σύνδεση
ασφάλειας

Κ.Α. 00.6453.0001

400,00

Παιδιατρικού Κέντρου µε
κεντρικό σταθµό)
8.

Έξοδα Συµβολαιογράφων
&∆ικαστικών Επιµελητών

Κ.Α. 00.6494.0001

100,00

9.

Λοιπές δαπάνες γενικής
φύσεως

Κ.Α. 00.6495.0001

700,00

10.

Συµβολαιογραφικά έξοδα
και δαπάνες σύναψης
δανείων

Κ.Α. 00.6524.0001

100,00

11.

Συντήρηση και επισκευή
κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

Κ.Α. 10.6261.0001

200,00

12.

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών µονίµων
εγκαταστάσεων

Κ.Α. 10.6262.0001

100,00

13.

Συντήρηση και επισκ.
επιβ/γών αυτ/των του ∆ήµου
κ.λ.π.

Κ.Α. 10.6263.0001

200,00

14.

Προµήθεια γραφικής ύλης
και µικρ/αντ/ένων γραφείου

Κ.Α. 10.6612.0001

100,00

15.

Λοιπές προµήθειες ειδών
γραφείου(σφραγίδες κ.λ.π.)

Κ.Α. 10.6614.0001

100,00

16.

Εκτυπώσεις εκδόσεις
βιβλιοδετήσεις

Κ.Α. 10.6615.0001

350,00

17.

Έπιπλα – σκεύη

Κ.Α. 10.7133.0001

250,00

18.

Συντήρηση &επισκευή
κτιρίων ∆ΗΜΟΤ ΣΤΑ∆ΙΟΥ

Κ.Α. 15.6261.0001

200,00

19.

Συντήρηση & επισκευή
λοιπών µονίµων
εγκαταστάσεων

Κ.Α. 15.6262.0001

200,00

20.

Συντήρηση & επισκευή
λοιπών µηχανηµάτων

Κ.Α. 15.6264.0001

100,00

21.

Έπιπλα – σκεύη

Κ.Α. 15.7133.0001

150,00

22.

Συντήρηση & επισκευή
λοιπών µόνιµων
εγκαταστάσεων (Προµήθεια
λαµπτήρων κ.λ.π. πλην
κτιρίων έργων)

Κ.Α. 20.6262.0001

100,00

23.

Συντήρηση και επισκευή

Κ.Α. 20.6263.0001

700,00

µεταφορικών µέσων

24.

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών µηχανηµάτων

Κ.Α. 20.6264.0001

200,00

25.

∆απάνες εκκένωσης βόθρων

Κ.Α. 20.6276.0001

200,00

26.

Προµήθεια υγειονοµικού και
φαρµακευτικού υλικού κ.λ.π

Κ.Α. 20.6631.0001

100,00

27.

Συντήρηση & επισκευή
λοιπών µηχανηµάτων

Κ.Α. 30.6264.0001

100,00

28.

Προµήθεια έντυπων και
υλικών µηχ/φισης και
εκτυπ/ων

Κ.Α. 30.6613.0001

100,00

29.

Προµήθεια υλικών
τοπογραφικών και
σχεδιάσεων

Κ.Α. 30.6651.0001

500,00

30.

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών µηχανηµάτων
(αυτοπότισµα κ.λ.π.)

Κ.Α. 35.6264.0001

250,00

31.

Λοιπές προµήθειες

Κ.Α. 35.6699.0001

200,00

αναλωσίµων
32.

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών µηχανηµάτων

Κ.Α. 45.6264.0001

100,00

33.

Συντήρηση και επισκευή
λοιπών µηχανηµάτων

Κ.Α. 70.6264.0001

200,00

34.

Ανταλλακτικά για επισκευή
µεταφορικών µέσων

Κ.Α. 70.6671.0001

100,00

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση ,σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ηµοτικού Κοινοτικού Κώδικα (Ν3463/06) όπως
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 207 του Ν.4555/18
Η Οικονοµική Επιτροπή
Αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• Την εισήγηση της προϊσταµένης λογιστηρίου όσον αφορά τις δαπάνες που θα
αντιµετωπισθούν από την παγία προκαταβολή , το ύψος τους , στα όρια των
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς του προϋπολογισµού
• Το άρθρο 173 του Ν.3463/06(∆ΚΚ) όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 207
του Ν.4555/18
• Την σχετική πίστωση 4.000,00€ στον ΚΑ του προϋπολογισµού οικονοµικού
έτους 2020
• Τα άρθρα 32-35 και 37 του Β∆ 17/5/-15/6/1959

Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα
πρακτικά

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την σύσταση παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Καισαριανής έτους 2020
ποσού 4.000,00€ .
Υπόλογος για την διαχείριση της παγίας προκαταβολής ορίζεται ο υπάλληλος
ΜΠΑΛΟΥΡ∆ΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Ιωάννη, κλάδου Τ.Ε ∆ασοπόνων µε Βαθµό
Α ΄ στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το Χ.Ε και ο οποίος θα ενεργεί πληρωµές από
το ποσό αυτό βάσει εγγράφων εντολών του κ. ∆ηµάρχου . Με τη λήξη του
οικονοµικού έτους ο υπόλογος θα καταθέσει το πόσο που έλαβε στην Ταµειακή
υπηρεσία του ∆ήµου. Η πίστωση θα βαρύνει τον Κ.Α 00/8251 «Πάγια προκαταβολή
του ∆ήµου» στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2020.

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα µέλη της
Οικονοµικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Τσιροζίδης Ιωάννης
2.Χατζησάββας Μηνάς
3.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος
4. Γαβρίλη Αγγελική(αν.µέλος)
5.Γραφίδου Γεσθηµανή
6.Παραγυιού Άννα

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Καισαριανή
17/01/2020
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

