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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια    23/7/2014    
   
Αριθ. Πρωτ. : 13602/24-7-2014 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου & 
∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049028-29 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 21/2014 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 126/2014                                  
 
                                                                                             
                                                                               Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Συµπλήρωση λογαριασµού παγίας 
προκαταβολής του ∆ήµου οικ. έτους 
2014». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 23 του µήνα Ιουλίου του έτους 2014, 
ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 
13297/18/18-7-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Γεωργίου 
Καραβία, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε 
στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου 
κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό ∆΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος  2) Χατζηδάκη Μαρία 3) Τάφας Ηλίας  4) 
Καβακοπούλου Αγανίκη  και 5) Κουτσάκης Μιχαήλ,  µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 
1) Πλάτανος Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος   2) Παΐδας Αδαµάντιος 3)  Κόντος 

Σταύρος  και  4) Πολίτης Σταύρος 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
και εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, είπε τα εξής :  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 13286/18-7-2014 εισήγηση του Τµήµατος 
Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου του ∆ήµου επί του θέµατος : 
 
ΘΕΜΑ:” Συµπλήρωση παγίας προκαταβολής  οικονοµικού έτους 2014 – 
Ψήφιση πίστωσης” 
   
Κύριε Πρόεδρε   

Με την υπ΄αριθµ. 17/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
εγκρίθηκε η σύσταση λογαριασµού παγίας προκαταβολής οικονοµικού έτους 
2014, για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών µικροδαπανών 
(σύµφωνα µε το αρθρο 173 του Ν. 3463/06  και µε την Υπουργική Απόφαση 
22357/22-6-99), µε την υπ’ αριθµ. 69/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής συµπληρώθηκε ο λογαριασµός της παγίας προκαταβολής µε 
νέους Κ.Α. και µε την υπ’ αριθµ. 82/2014 απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής αντικαταστάθηκε η διαχειρίστρια Ζαφειρία Παπαθανασίου µε την 
µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου Γεωργία Συµεωνίδου. 

Για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου παρακαλούµε 
να γίνει αύξηση του ποσού στον παρακάτω Κ.Α., για το οικ. έτος 2014,  κατά 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

1 
Συντήρηση επαγγελµατικών 

ηλεκτρικών συσκευών 
15.6265.003 

1.000€ 

 
          Από 1.000,00 € θα γίνει 2.000,00 €. 
 

Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της, να ψηφίσει  την 
ανωτέρω πίστωση του προϋπολογισµού οικ. έτους 2014 σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010. 
                

 
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.   
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που 
καταγράφονται στο αριθ. 21/2014 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 173 του Ν. 
3463/06 και της Υ.Α. 22357/22-6-99 και µελέτησε όλα  τα στοιχεία που 
τέθηκαν υπόψη της, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   οµόφωνα 

 
Εγκρίνει για τους αναφερόµενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους τη 
συµπλήρωση του λογαριασµού της παγίας προκαταβολής του ∆ήµου οικ. 
έτους 2014 (Α.Ο.Ε. 17/2014, όπως συµπληρώθηκε µε την αριθ. 69/2014 
όµοια) µε την αύξηση και την ψήφιση πίστωσης του επιπλέον ποσού στον 
παρακάτω Κ.Α. για το οικ. έτος 2014, ως εξής: 
 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

1 
Συντήρηση επαγγελµατικών 

ηλεκτρικών συσκευών 
15.6265.003 

1.000,00€ 

 
          ήτοι ο ανωτέρω κωδικός από 1.000,00 € να διαµορφωθεί σε 2.000,00 
€, µε αντίστοιχη ψήφιση πίστωσης. 
 
 
 
Μετά την ανωτέρω συµπλήρωση ο πίνακας των δαπανών που θα 
αντιµετωπισθούν από τον εν λόγω λογαριασµό διαµορφώνεται πλέον ως 
εξής:  
 

 
ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2014 

 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 
 

Κ.Α ΠΟΣΟ ΣΕ € 

Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων – 
εκτυπώσεις (αφισσών), προσκλήσεων , φακέλλων 
κ.λ.π) 

00.6431.003 500,00 

Εκτύπωση – Αναπαραγωγή εντύπων – σχεδίων 00.6431.005 500,00 

Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως  00.6495.005 5.000,00 

Προµήθειες Τραπεζών  00.6515.001 1.000,00 

Εργασίες διεκπεραίωσης υποθέσεων ∆ήµου στην 
Πυροσβεστική Υπηρεσία  

10.6262.002 500,00 

Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων  10.6263.001 1.000,00 

Συντήρηση µοτοποδηλάτων του ∆ήµου  10.6263.003 1.000,00 

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Η/Υ του 
∆ήµου  

10.6265.007  1.000,00 
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Συντήρηση µηχανών καταµέτρησης 
χαρτονοµισµάτων µε δυνατότητα ανίχνευσης 
πλαστών   

10.6265.025 500,00 

Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών 
µηχανηµάτων του ∆ήµου  

10.6265.034 6.000,00 

Προµήθεια ανταλλακτικών –εξαρτηµάτων για 
τηλεφωνικά κέντρα  

10.6273.004 500,00 

Προµήθεια βιβλίων , εφηµερίδων , περιοδικών και 
λοιπών εκδόσεων . 

10.6611.001 1.000,00 

Προµήθεια αναλωσίµων για τα φωτοτυπικά του 
∆ήµου   

10.6613.001 2.500,00 

Προµήθεια αναλωσίµων για τους εκτυπωτές του 
∆ήµου  

10.6613.003 6.700,00 

Προµήθεια παρελκοµένων κλπ Η/Υ.  10.6613.006 5.000,00 

Συντήρηση και επισκευή οχηµάτων υπηρεσίας 
καθαριότητας.  

20.6263.001 1.000,00 

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 
κάδων , καροτσιών , εργαλείων κλπ   

20.6265.001 1.000,00 

Προµήθεια λιπαντικών για µεταφορικά µέσα  20.6641.002 500,00 

Προµήθεια διαφόρων ηλεκτρολογικών εργαλείων  20.6662.005 500,00 

Προµήθεια ανταλλακτικών οχηµάτων του δήµου. 20.7135.013 10.000,00 

Προµήθεια ανταλλακτικών των µηχανηµάτων του 
∆ήµου  

30.6672.001 500,00  

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 
του ∆ήµου  

35.6264.016 1.500,00 

Προµήθεια λουκετών , κλειδαριών κλπ υλικών 
Αλσους   

35.6662.030 2.000,00 

Συντήρηση και επισκευή ψυγείου νεκρών 
∆ηµοτικού Νεκροταφείου    

45.6275.001 1.500,00 

∆απάνη καταρτιζοµένων υπαλλήλων 00.6073.002 
   300,00€ 

Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου  10.6614.004 
 1.000,00€ 

Συντήρηση επαγγελµατικών ηλεκτρικών 

συσκευών 
15.6265.003 

 2.000,00 € 

Προµήθεια υγειονοµικού και φαρµακευτικού 

υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του ∆ήµου 
15.6631.001 

    800,00 € 

Προµήθεια αναµνηστικών & επάθλων για τις 

εκδηλώσεις του ∆ήµου 

15.6443.002 

 
   1.000,00 € 
 

Μεταφορά παλιών οχηµάτων 20.6495.001 
    2.000,00€ 

Προµήθεια προτζέκτορα, οθόνης και λοιπού 20.7135.016 
    1.000,00€ 
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εξοπλισµού 

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού  45.6265.001 
    2.000,00  

                                                        Σ Υ Ν Ο ΛO   
 

61.300,00 € 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  126/2014 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.  

 
 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΒΙΑΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 

             
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  
 

1. Τµήµα Προϋπολογισµού, Λογιστηρίου 
2. Τµήµα Προµηθειών και Αποθήκης 
3. Τµήµα Ταµείου 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
7. Ορισθείσα µε την αριθ. 82/2014 απόφαση Ο.Ε. διαχειρίστρια παγίας 

προκαταβολής υπάλληλο του ∆ήµου κα Γ.Συµεωνίδου  
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