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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ       
ΓΖΚΝΠ ΦΗΙΝΘΔΖΠ-ΤΣΗΘΝ                   58/23-5-2011 

                                                              Αρηζκ.-τρολ.-Απόθαζες 

ΓΟΑΦΔΗΝ OIKONOMIKHΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ          
Καραζωλοδρόκοσ 95                       Αρηζκ. Ξρωη.   11918 /11-6-2011 

ΤΣΗΘΝ, Ρ.Θ. 154 52      
ηει. 210–6794000    

fax. 210–6726081     

e-mail:epitropesDS@0177.syzefxis.gov.gr    
 

    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  7ες ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  Σην Χπρηθφ ζήκεξα ζηηο 23 ηνπ κελφο Mατνπ  ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Γεπηέξα  
θαη ψξα 09.00 χζηεξα απφ ηελ κε αξηζκφ 9427/19-5-2011 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ, πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η. Γ. θαη επηδφζεθε ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  
άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/2010  ζε φια ηα κέιε, δεκνζηεχηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηνπ 

Γήκνπ, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινχκελε απφ ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξφεδξν 

2.  Λάβδα Νέιιε 

3. Βαθηξηδή Τηηίθα 

4. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

5. Σνπκπαζάθε-Παπαδεκνχιε Κσλζηαληίλα 

6. Kακάξα Αξηζηείδε (σο θαηαιαβψλ ζέζε ηαθηηθνχ κέινπο),  απψλ. 

7. Φαξνθφπν Παληειή 

        Σπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 
ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ.. 

       Ο Πξφεδξνο, αθνχ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε 

ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

ΘΔΚΑ    10o Ζ.Γ. 

 Πύζηαζε παγίας προθαηαβοιής έηοσς 2011. 

Δηζεγνχκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν θ. Πξφεδξνο είπε: 

Σχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν.3463/06 (ΓΚΚ) κπνξεί κε απφθαζε ηεο Γεκ. 

Δπηηξνπήο νη αξκνδηφηεηεο ηεο νπνίαο αληηθαηαζηάζεθαλ  απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή (άξζξν 72 Ν. 

3852/10) λα παξέρεηαη παγία πξνθαηαβνιή ζε βάξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ ζην φλνκα 

Γεκνηηθνχ  ππαιιήινπ γηα ηελ πιεξσκή κηθξνεπεηγνπζψλ δαπαλψλ ηνπ Γήκνπ κε απφδνζε 

ινγαξηαζκνχ. 
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 Mε βάζε ηελ παξάγξαθν 2 ηνπ άξζξνπ 28 ηνπ N.3202/03 ε παγία πξνθαηαβνιή νξίδεηαη ζην 

πνζφ ησλ € 4.000,00 ην νπνίν ζα απνδίδεηαη θαη ζα αλαλεψλεηαη αλά δίκελν.  

Γηα ηελ αληηκεηψπηζε ηέηνησλ δαπαλψλ γηα ην έηνο 2011 πξνηείλεηαη ε ςήθηζε παγίαο 

πξνθαηαβνιήο € 4.000,00 ζε βάξνο ηνπ ΚΑ  80/8251 ηνπ πξνυ/ζκνχ ηνπ Γήκνπ έηνπο 2011 

ζην φλνκα ηνπ κφληκνπ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Γθιηάηε Μηράιε γηα ηελ πιεξσκή δηαθφξσλ 

κηθξψλ επεηγνπζψλ δαπαλψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο, 

αλαιπηηθά αλά θσδηθφ: 

00.6451   Σπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα  

00.6443   Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ  

00.6434.0002  Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

00.6495.0000 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεο 

00.6221 Ταρπδξνκηθά Τέιε 

10.6265.0001 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ, ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ  

10.6615.0002 Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, θσηνηππίεο 

10.6264                       Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ 

10.6263   Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

10.6611   Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ι.π. 

10.6612    Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ  

10.6631                       Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ  

10.6634                        Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 

10.6614   Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείσλ  

10.6635   Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο  

10.6411 Έμνδα θίλεζεο ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (θαχζηκα, ιηπαληηθά, 

δηφδηα θ.ι.π.) 

10.6613. Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ 

εθηππψζεσλ. 

10.6671.001                  Αληαι/θά κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ειαζηηθά θ.ι.π.) 

10.6672 Αλη/θα ινηπψλ κεραλεκάησλ 
10.6673 Αλη/θα επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

10.6321   Τέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 

10.6323                        Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο. 

10.7133  Έπηπια-ζθεχε 
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15.6691 Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηαγσγήζεσλ 

20.6265 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ ζθεπψλ θαη 

ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

20.6263.0000                Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

10.6699                        Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 

10.715.001                  Λνηπφο εμνπιηζκφο 

20.6634.0001                Πξνκήζεηα ζάθθσλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο. 

20.6634.0002                 Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο. 

20.6681                         Υιηθά θαξκαθείνπ. 

20.6699.0001                  Δίδε αζθάιεηαο νρεκάησλ. 

20.7135.0001    Πξνκήζεηα ρεηξακαμψλ 

20.7135.0002   Πξνκήζεηα δνρείσλ απνξ/ησλ 

20.6631    Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ 

20.6322   Τέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

20.6323                        Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο (ΚΤΔΟ, θάξηεο, θαπζαεξίσλ θ.ι.π.) 

20.6662.0001  Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ  

20.6671.0001  Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ειαζηηθά) 

30.6322    Τέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απη/ησλ 

30.6661.0000                Υιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ. 

30.6661.0002                 Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ 

Παξαθαιψ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 

      Ζ Νηθολοκηθή Δπηηροπή  αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ είδε θαη ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν. 3463/2006 πεξί Γ.Κ.Κ. θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ 

Ν. 3852/2010, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε. 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

           Δγθξίλεη ηελ ζχζηαζε ινγαξηακνχ θαη παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη δηαζέηεη πίζησζε 

πνζνχ 4.000 € γηα ην έηνο 2011 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 80/8251 ηνπ ζθέινπο ησλ εμφδσλ ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2011 γηα ηελ πιεξσκή δηαθφξσλ κηθξψλ επεηγνπζψλ 

δαπαλψλ πνπ ζα πξνθχςνπλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ ηξέρνληνο έηνπο αλαιπηηθά αλά θσδηθφ: 

00.6451   Σπλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα  

00.6443   Γαπάλεο δεμηψζεσλ θαη εζληθψλ ή ηνπηθψλ ενξηψλ  
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00.6434.0002  Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ 

00.6495.0000 Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θχζεο 

00.6221 Ταρπδξνκηθά Τέιε 

10.6265.0001 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ, ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ  

10.6615.0002 Δθηππψζεηο, εθδφζεηο, θσηνηππίεο 

10.6264                         Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπψλ κεραλεκάησλ 

10.6263   Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

10.6611   Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ι.π. 

10.6612    Πξνκήζεηα γξαθηθήο χιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ  

10.6631                        Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ  

10.6634                         Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο θαη εππξεπηζκνχ 

10.6614    Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδψλ γξαθείσλ  

10.6635    Πξνκήζεηα ινηπψλ εηδψλ πγηεηλήο θαη θαζαξηφηεηαο  

10.6411  Έμνδα θίλεζεο ηδηφθηεησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ (θαχζηκα, ιηπαληηθά,    

δηφδηα θ.ι.π.) 

10.6613. Πξνκήζεηα εληχπσλ θαη πιηθψλ κεραλνγξάθεζεο θαη πνιιαπιψλ 

εθηππψζεσλ. 

10.6671.001                  Αληαι/θά κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ειαζηηθά θ.ι.π.) 

10.6674  Αλη/θα ινηπψλ κεραλεκάησλ 

10.6675  Αλη/θα επίπισλ θαη ζθεπψλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

10.6321    Τέιε θπθινθνξίαο επηβαηεγψλ απηνθηλήησλ 

10.6323                         Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο. 

10.7133        Έπηπια-ζθεχε 

15.6691  Πξνκήζεηα εηδψλ ζεκαηνζηνιηζκνχ θαη θσηαγσγήζεσλ 

20.6265              Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνχ εμνπιηζκνχ  

              ζθεπψλ θαη   ινηπνχ εμνπιηζκνχ 

20.6263.0000                 Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθψλ κέζσλ 

10.6699                          Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ 

10.7135.001                    Λνηπφο εμνπιηζκφο 

20.6634.0001                  Πξνκήζεηα ζάθθσλ απνξξηκκάησλ θαη αλαθχθισζεο. 

20.6634.0002                 Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εηδψλ θαζαξηφηεηαο. 
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20.6681                         Υιηθά θαξκαθείνπ. 

20.6699.0001                 Δίδε αζθάιεηαο νρεκάησλ. 

20.7135.0001  Πξνκήζεηα ρεηξακαμψλ 

20.7135.0002  Πξνκήζεηα δνρείσλ απνξ/ησλ 

20.6631   Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνχ θαη θαξκαθεπηηθνχ πιηθνχ 

20.6322  Τέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απηνθηλήησλ 

20.6323                       Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο (ΚΤΔΟ, θάξηεο, θαπζαεξίσλ θ.ι.π.) 

20.6662.0001 Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνχ πιηθνχ  

20.6671.0001 Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθψλ κέζσλ (ειαζηηθά) 

30.6322   Τέιε θπθινθνξίαο θνξηεγψλ απη/ησλ 

30.6661.0000               Υιηθά ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο θηηξίσλ. 

30.6661.0002               Πξνκήζεηα πδξαπιηθψλ πιηθψλ γηα ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θηηξίσλ 

       To ρξεκαηηθφ έληαικα ζα εθδνζεί ζην φλνκα ηνπ δεκνηηθνχ ππαιιήινπ θ. Γθιηάηε 

Μηράιε ν νπνίνο ζα ελεξγεί ηηο πιεξσκέο ζχκθσλα κε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ Γεκάξρνπ. 

Με ην πνζφ ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο κπνξεί λα πιεξψλεηαη νπνηαδήπνηε δαπάλε χςνπο 

κέρξη 400,00 € ζε βάξνο ησλ πηζηψζεσλ ησλ παξαπάλσ θσδηθψλ αξηζκψλ. 

    Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο ν Πξφεδξνο θήξπμε ηε ιήμε ηεο 

Σπλεδξίαζεο. 

      Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ      ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ            Ιάβδα Λέιιε 

           Βαθηρηδή Ρηηίθα 

           Γοσλδοσιάθε Διέλε 

Αθρηβές Απόζπαζκα                           Ποσκπαζάθε-Ξαπαδεκούιε Θωλ/λα 

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο   7ες                           Σαροθόπος Ξαληειής 

Σπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  

Δπηηξνπήο ζηηο 23 Ματνπ 2011 

Χπρηθφ 23/05/2011 

Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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