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ΓΟΑΦΔΗΝ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 14/02-02-2012 

Καξαζωλνδξόκνπ 95 Αξηζκ. – ρξνλ. – Απόθαζεο 
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ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 2εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ  

ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

 

 Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 2ε ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2012, εκέξα Πέκπηε θαη 

ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 1800/27-1-2012 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα 

κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ 

πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ 

 

 Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

 

1. Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν, 

2. Φαλαθνύια Αζαλάζην,  

3. Λάβδα Διέλε, 

4. Τηηίθα Βαθηξηδή, 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Κνκλελνύ-Κνύκπα Άλλα, 

6. Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν,  

7. Φαξνθόπν Παληειή, απώλ 

 

 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα 

ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ. 

 

Ο Πξόεδξνο δήηεζε λα ζπδεηεζεί ην 11Ο ζέκα Η.Γ σο 1ν ζέκα Η.Γ. Η Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ελέθξηλε νκόθσλα. 

 

 Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ 

Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο. 

 

 Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, 

θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα: 

 
ΘΔΚΑ  1o  Ζ.Γ. 

Πύζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο έηνπο 2012. 

 

 Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 

Σύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν.3463/2006 (Γ.Κ.Κ.) κε απόθαζε ηεο 
Γεκαξρηαθήο Δπηηξνπήο νη αξκνδηόηεηεο ηεο νπνίαο αληηθαηαζηάζεθαλ  από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή (άξζξν 72 Ν. 3852/2010) λα παξέρεηαη παγία πξνθαηαβνιή ζε βάξνο ηνπ ζρεηηθνύ 
θσδηθνύ αξηζκνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ . 

Γηα Γήκνπο κε πιεζπζκό από δέθα ρηιηάδεο (10.001) κέρξη ηξηάληα ρηιηάδεο (30.000) 

θαηνίθνπο, ην πνζό απηό δελ ππεξβαίλεη ηηο ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (4.000,00). 

ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΗ8-ΕΦΘ



Ο δεκνηηθόο ππάιιεινο ζην όλνκα ηνπ νπνίνπ ζα εθδνζεί ην έληαικα, ζα ελεξγεί ηηο 
πιεξσκέο ζύκθσλα κε έγγξαθεο εληνιέο ηνπ Γεκάξρνπ. 

Ο Γήκαξρνο κεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθώλ από ηελ αξκόδηα ινγηζηηθή 
ππεξεζία, εθδίδεη ηζόπνζα ρξεκαηηθά εληάικαηα ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ 

γηα θάζε δαπάλε. Τα ρξεκαηηθά εληάικαηα εθδίδνληαη ζην όλνκα ηνπ δηθαηνύρνπ θαη 

ζεκεηώλεηαη ζε απηά όηη ε πιεξσκή έγηλε από ηελ παγία πξνθαηαβνιή. 
Γηα ηηο πξνκήζεηεο, ηηο εξγαζίεο θαη ηηο κεηαθνξέο πνπ πιεξώλνληαη από ηελ πάγηα 

πξνθαηαβνιή αμίαο κέρξη ηεηξαθνζίσλ επξώ (400,00), δελ απαηηείηαη  ε ηήξεζε ησλ 
δηαδηθαζηώλ αλάζεζεο πνπ πξνβιέπεη ε ηζρύνπζα θαηά πεξίπησζε λνκνζεζία, νύηε ε ζύληαμε 

κειέηεο ή ηερληθώλ πξνδηαγξαθώλ .  
Σηνλ Κ.Α. 80.8251 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 , έρεη εγγξαθεί 

πίζησζε ηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ (4.000,00), ε νπνία απνηειεί ην αλώηαην όξην ηνπ πνζνύ ηεο 

πάγηαο πξνθαηαβνιήο γηα ην Γήκν καο, ν πιεζπζκόο ηνπ νπνίνπ αλέξρεηαη ζηνπο 28.000 
θαηνίθνπο.  

Καιείηαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ιάβεη απόθαζε : 
Α) γηα ηε ζύζηαζε ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο ζην όλνκα ηνπ ππάιιεινπ Κνληνγηάλλε Νηθόιανπ, 

Β) γηα λα εγθξίλεη ην πνζό ηεο πάγηαο πξνθαηαβνιήο πνπ κπνξεί λα πιεξώλεηαη νπνηαδήπνηε  

δαπάλε ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ  ησλ θαησηέξσ θσδηθώλ αξηζκώλ : 
 00.6434.0002  Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ           600,00 € 

 00.6495.0000  Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεο               600,00 € 

 00.6221   Ταρπδξνκηθά Τέιε                   300,00 € 

 10.6265.0001  Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ, ζθεπώλ θαη  
    ινηπνύ εμνπιηζκνύ           400,00 € 

 10.6615.0000  Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο            600,00 € 

 10.6264                      Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ           600,00 € 

 10.6263   Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ          1.500,00 € 

 10.6611   Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ι.π.             600,00 € 

 10.6612    Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ   600,00 €  

 10.6631                       Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ    300,00 € 

 10.6634                       Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ        500,00 €   

 10.6614    Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείσλ                           600,00 € 

 10.6411                Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ  

                                         (θαύζηκα, ιηπαληηθά, δηόδηα θ.ι.π.)                           600,00 € 
 10.6613                   Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο 

                                         θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ                                    600,00 € 

 10.6671.0001           Αληαι/θά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ειαζηηθά θ.ι.π.)      1.000,00 € 

 10.6672                       Αλη/θά ινηπώλ κεραλεκάησλ                                   600,00 € 

 10.6672   Αλη/θα επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ     300,00 €   

 10.7133.0002  Έπηπια-ζθεύε            1.000,00 € 

 15.6691    Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη  

                                    θσηαγσγήζεσλ                                                     600,00 € 

 20.6265             Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ  

    εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ                600,00 € 
 20.6263.0000               Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ            700,00 € 

 10.6699                       Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ                                500,00 € 

 10.7135.0001               Λνηπόο εμνπιηζκόο                                                  700,00 € 

 20.6634.0002               Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εηδώλ θαζαξηόηεηαο             300,00 € 

 20.6681                       Υιηθά θαξκαθείνπ                                                  300,00 € 

 20.6699.0001               Δίδε αζθάιεηαο νρεκάησλ                                       300,00 € 

 20.6323   Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο  

    (ΚΤΔΟ, θάξηεο θαπζαεξίσλ θ.ι.π.)                        1.200,00 €   

 20.6662.0001  Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ                           600,00 € 

 20.6671.0001  Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ειαζηηθά)           500,00 € 

 30.6661.0001  Πξνκήζεηα ρξσκάησλ, κηθξνεξγαιείσλ γηα  
    ζπληήξεζε θηηξίσλ                                              1.000,00 €   

 30.6661.0002  Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ γηα ζπληήξεζε  
    θαη επηζθεπή θηεξίσλ         1.000,00 € 

 

 Παξαθαιώ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 

ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΗ8-ΕΦΘ



Η Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή έρνληαο ππόςε: 

1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ, 

2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1 πεξ. ηγ΄ θαη παξ.2 ηνπ Ν. 3852/2010, 

3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν.3463/2006, 

κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ 

 

1) Δγθξίλεη ηελ ζύζηαζε παγίαο πξνθαηαβνιήο ζην όλνκα ηνπ δεκνηηθνύ ππαιιήινπ  

Κνληνγηάλλε Νηθνιάνπ. 

2) Γηαζέηεη πίζησζε πνζνύ 4.000,00 € γηα ην έηνο 2012 ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 80.8251 ηνπ 
ζθέινπο ησλ εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012 γηα λα πιεξώλεηαη 

νπνηαδήπνηε δαπάλε ζε βάξνο ησλ πηζηώζεσλ  ησλ θαησηέξσ θσδηθώλ αξηζκώλ : 
 00.6434.0002  Λνηπέο δαπάλεο δεκνζίσλ ζρέζεσλ           600,00 € 

 00.6495.0000  Λνηπέο δαπάλεο γεληθήο θύζεο               600,00 € 

 00.6221   Ταρπδξνκηθά Τέιε                   300,00 € 

 10.6265.0001  Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ, ζθεπώλ θαη  

    ινηπνύ εμνπιηζκνύ           400,00 € 
 10.6615.0000  Δθηππώζεηο, εθδόζεηο, βηβιηνδεηήζεηο            600,00 € 

 10.6264                      Σπληήξεζε θαη επηζθεπή ινηπώλ κεραλεκάησλ           600,00 € 

 10.6263   Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ          1.500,00 € 

 10.6611   Πξνκήζεηα βηβιίσλ θ.ι.π.             600,00 € 

 10.6612    Πξνκήζεηα γξαθηθήο ύιεο θαη ινηπά πιηθά γξαθείνπ   600,00 €  

 10.6631                       Πξνκήζεηα πγεηνλνκηθνύ θαη θαξκαθεπηηθνύ πιηθνύ    300,00 € 

 10.6634                       Πξνκήζεηα εηδώλ θαζαξηόηεηαο θαη εππξεπηζκνύ        500,00 €   

 10.6614    Λνηπέο πξνκήζεηεο εηδώλ γξαθείσλ                           600,00 € 

 10.6411                Έμνδα θίλεζεο ηδηόθηεησλ κεηαθνξηθώλ κέζσλ  

                                         (θαύζηκα, ιηπαληηθά, δηόδηα θ.ι.π.)                           600,00 € 

 10.6613                   Πξνκήζεηα εληύπσλ θαη πιηθώλ κεραλνγξάθεζεο 

                                         θαη πνιιαπιώλ εθηππώζεσλ                                    600,00 € 
 10.6671.0001           Αληαι/θά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ειαζηηθά θ.ι.π.)      1.000,00 € 

 10.6672                       Αλη/θά ινηπώλ κεραλεκάησλ                                   600,00 € 

 10.6672   Αλη/θα επίπισλ θαη ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ     300,00 €   

 10.7133.0002  Έπηπια-ζθεύε            1.000,00 € 

 15.6691    Πξνκήζεηα εηδώλ ζεκαηνζηνιηζκνύ θαη  

                                    θσηαγσγήζεσλ                                                     600,00 € 

 20.6265             Σπληήξεζε θαη επηζθεπή επίπισλ θαη ινηπνύ  

    εμνπιηζκνύ ζθεπώλ θαη ινηπνύ εμνπιηζκνύ                600,00 € 
 20.6263.0000               Σπληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ            700,00 € 

 10.6699                       Λνηπέο πξνκήζεηεο αλαισζίκσλ                                500,00 € 

 10.7135.0001               Λνηπόο εμνπιηζκόο                                                  700,00 € 

 20.6634.0002               Πξνκήζεηα αλαισζίκσλ εηδώλ θαζαξηόηεηαο             300,00 € 

 20.6681                       Υιηθά θαξκαθείνπ                                                  300,00 € 

 20.6699.0001               Δίδε αζθάιεηαο νρεκάησλ                                       300,00 € 

 20.6323   Λνηπά ηέιε θπθινθνξίαο  

    (ΚΤΔΟ, θάξηεο θαπζαεξίσλ θ.ι.π.)                        1.200,00 €   

 20.6662.0001  Πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ                           600,00 € 

 20.6671.0001  Αληαιιαθηηθά κεηαθνξηθώλ κέζσλ (ειαζηηθά)           500,00 € 

 30.6661.0001  Πξνκήζεηα ρξσκάησλ, κηθξνεξγαιείσλ γηα  
    ζπληήξεζε θηηξίσλ                                              1.000,00 €   

 30.6661.0002  Πξνκήζεηα πδξαπιηθώλ πιηθώλ γηα ζπληήξεζε  

    θαη επηζθεπή θηεξίσλ         1.000,00 € 
 

Η απόθαζε απηή πήξε αξηζκό 14/2012 

 

  

 

 

ΑΔΑ: ΒΟΖ3ΩΗ8-ΕΦΘ



Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο ζπλεδξίαζεο. 

 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

 

 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΑ ΚΔΙΖ 

  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 
 Ιάβδα Διέλε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα Βαθηξηδή Ρηηίθα 
Από ην πξαθηηθό ηεο 2εο Σπλεδξίαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 2 Φεβξνπαξίνπ 

2012. 
Χπρηθό, 8-2-2012 

Θνκλελνύ-Θνύκπα Άλλα 

Καδαξάθεο Γεξάζηκνο-Αιέμαλδξνο 

 

  
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ  

  
  

  

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ  
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