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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
6Η Συνεδρίαση 08-02-2022
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 12/2022
ΘΕΜΑ: Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός υπολόγου για το έτος 2022.
Πρακτικό της με αριθμό 6ης/2022 τακτική; δια τηλεδιάσκεψης συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία θα διεξαχθεί την 8η του μηνός
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2022 ημέρα ΤΕΙΤΗ και ώρα 08:00 π. μ. στο δημοτικό
κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 1929/04-02-2022 έγγραφη πρόσκληση
του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α'
87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα
αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού COVID-19 και της
ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 40/31-3-2020
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού
πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωση και
λειτουργία των δήμων».
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του ΔημάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΑ
ΑΠΟΝΤΑ
Βοσκόπουλος Χρήστος Δήμαρχος-Πρόεδρος
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο ΔΕ Διοικητική Γραμματέα
του Δήμου Φιλοπούλου Στυλιανή.
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Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος
εισηγούμενος το δεύτερο θέμα της ημερησίας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών της
Οικονομικής Επιτροπής την με αριθμ. Πρωτ.: 1869/02-02-2022 εισήγηση του
αναπληρωτή προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών υπηρεσιών κ. Κωνσταντούλα
Στέλιου η οποία έχει ως εξής :
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παρ 1-3 του Ν.3463/06, ορίζονται τα εξής:
1. «Με απόφαση της Οικονομικής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται πάγια
προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού. Με την απόφαση
αυτήν ορίζονται:
α)Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος του, στα όρια
των πιστώσεων που έχουν εγγράφει στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις Κοινότητες Πληθυσμού
μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000€), ενώ για τις υπόλοιπες
Κοινότητες και τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των
δυο χιλιάδων ευρώ (2.000€).
Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000)
κατοίκους το ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000€) και για
Δήμους άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ
(6.000€)
γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο
όποιος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου
της Κοινότητας.
2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την
αρμόδια λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του
δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.
3. Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια
προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400€), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών
ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης η
τεχνικών προδιαγραφών»
Στον ΚΑ 8251 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022 έχει εγγραφεί πίστωση 4.000,00
ευρώ, η οποία αποτελεί το ανώτατο όριο του ποσού της πάγιας προκαταβολής, για τον Δήμο
μας. Η πίστωση αυτή θα διατεθεί με βάση την 182 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, η οποία
θα εκδοθεί βάσει της απόφασης της Οικονομικής και θα αναρτηθεί στη Διαύγεια.
Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνονται δαπάνες ύψους μέχρι 4.000
ευρώ, σε βάρος των πιστώσεων των κατωτέρω κωδικών αριθμών:
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Αμοιβές δικαστικών επιμελητών
Ταχυδρομικά Τέλη
Λοιποί φόροι και τέλη
Λοιποί φόροι & τέλη (προμήθεια εξόφλησης λογ/σμών)
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξεν.
Φυς. Προς. & αντ/πειών
Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων
Λοιπές συνδρομές
Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου
Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις
Επιπλα σκεύη
Λοιπός εξοπλισμός
Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του Δήμου
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκ/σεων (πλην
κτιρίων έργων)
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων ΔΗΜΟΤΙΚΟ
ΣΤΑΔΙΟ
Λοιπά αναλώσιμα υλικά
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων εγκαταστάσεων
(πλην κτιρίων έργων)
Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
σκευών και λοιπού εξοπλισμού
Δαπάνες εκκένωσης βόθρων
Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και σχεδιάσεων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Προμήθεια ελαστικών
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
Ανταλλακτικά για την επισκευή μεταφορικών μέσων
Λοιπές προμήθειες βιβλίων και εντύπων

00-6116.0001
00-6221.0001
00-6331.0001
00-6331.0002

200,00
3.000,00
100,00
300,00

00-6433.0001
00-6434.0001
00-6453.0001
00-6494.0001
00-6495.0001
10-6261.0001
10-6263.0001
10-6614.0001
10-6615.0001
10-7133.0001
10-7135.0001
15-6261.0001

500,00
500,00
300,00
100,00
1.000,00
1.000,00
700,00
300,00
200,00
600,00
700,00
300,00

15-6262.0001

300,00

15-6264.0001
15-6699.0003

600,00
1.000,00

20-6262.0001
20-6263.0001
20-6264.0001

200,00
1.000,00
1.000,00

20-6265.0001
20-6276.0001
20-6631.0001
30-6651.0001
35-6264.0001
35-6672.0001
45-6264.0001
70-6264.0001
70-6671.0001
10-6611.0099

200,00
200,00
300,00
600,00
500,00
300,00
100,00
200,00
500,00
500,00

Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 173 του ΔΚΚ και των άρθρων 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
Παρακαλούμε για την λήψη απόφασης σύστασης της πάγιας προκαταβολής στο όνομα του
υπαλλήλου Μπαλούρδου Παναγίωτη.
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Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010
όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα, καλείται η Οικονομική Επιτροπή να
αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αφού έλαβε υπόψη της:
 Την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου διεύθυνσης οικονομικών
υπηρεσιών
 Τις διατάξεις του άρθρου 173 παρ 1-3 του Ν.3463/06 και των άρθρων 35 37 του
ΒΔ17/5-15/6/1959
 Την σχετική νομοθεσία
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την σύσταση παγίας προκαταβολής στο όνομα του υπαλλήλου Μπαλούρδου
Παναγιώτη για το έτος 2022.

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2022
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1. Τσιροζίδης Ιωάννης
2. Κιτσέλλης Εμμανουήλ
3. Αντωνόπουλος Δημήτριος
4. Πολυχρονάκης Συμεών
5. Γραφίδου Γεσθημανή
6. Αλεξόπουλος Σπύρος(αν.μέλος)

ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Καισαριανή
08/02/2022
Ακριβές απόσπασμα για χρήση
της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ - ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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