
 
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια     5/5/2011  
  
Αριθ. Πρωτ. : 5110 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049035 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 8/2011 Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 43/2011                                  
 
                                                                                             
                                                                            Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            

«Σύσταση λογαριασµού παγίας προκαταβολής 
του ∆ήµου ποσού 6.000,00 € οικ. έτους 2011 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων και επειγουσών 
δαπανών». 

 
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού 
∆ιασποράς (∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 4 του µήνα Μαΐου του 
έτους 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την 
υπ΄αριθ. 4450/8/29-4-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαµπου Μπόβου, 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 Β΄. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη 
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :      
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος  2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 5) Νικολόπουλος Φώτιος 6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά 
Ευτυχία, µέλη. 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Σταύρος                              2) Βαλασσάς Βεργής 
 
οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν.  
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής 
Επιτροπής και εισηγούµενος το 1ο  θέµα εκτός ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
οµόφωνα η Ο.Ε. κατά τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του Ν. 3852/10 
συµφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε:  
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Με το αριθ. πρωτ. 4866/3-5-2011 έγγραφο του Τµήµατος Προµηθειών του 
∆ήµου που αφορά σύσταση παγίας προκαταβολής οικ. έτους 2011 και 
ψήφιση σχετικής πίστωσης µας διαβιβάζεται προϋπολογισµός δαπανών της 
Παγίας Προκαταβoλής οικονοµικού έτους 2011, η χρήση της οποίας είναι 
αναγκαία, διότι διευκολύνονται οι υπηρεσίες του ∆ήµου µας σε άµεσες και 
αναγκαίες έκτακτες - επείγουσες µικροδαπάνες. 
 

Η έγκριση της Παγίας Προκαταβoλής γίνεται σύµφωνα µε το άρθ. 173 
του Ν. 3463/06 ποσού 6.000 Ευρώ (έξι χιλιάδων ευρώ) και µε την 
Υπουργική Απόφαση αριθ. 22357/22-6-99 στο όνοµα µονίµου υπαλλήλου 
του ∆ήµου µας, ο οποίος θα προβεί σε πληρωµές βάσει εγγράφων εντολών 
της κας ∆ηµάρχου και θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έγκριση 
των δαπανών, θέτοντας υπ' όψη της Οικονοµικής Επιτροπής τα σχετικά 
δικαιολογητικά. 

 
Μετά από την έγκριση θα ακολουθηθεί η έκδοση Χ.Ε. ίσου ποσού για 

κάθε είδος και σε βάρος των πιστώσεων που αναφέρονται στην συνηµµένη 
κατάσταση δαπανών παγίας προκαταβολής, ώστε να παραµένει στα χέρια 
του υπαλλήλου που δόθηκε η διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής. 

 
Ο µόνιµος υπάλληλος του ∆ήµου µας Πολυταρίδης Γεώργιος, προτείνεται 
να ορισθεί υπεύθυνος για την διαχείριση της Παγίας Προκαταβoλής για το 
έτος 2011. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω καλείται η Ο.Ε. όπως :  

1. Εγκρίνει την Σύστασης Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2011 
και να προβεί στον ορισµό ως διαχειριστή αυτής του µονίµου 
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πoλυταρίδη Γεωργίου. 

2. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού 6.000 € (έξι χιλιάδων ευρώ) σε 
βάρος του Κ.Α. 80.8251.001  µε τίτλο « Παγία προκαταβολή» 

προϋπολογισµού οικ. έτους 2011, σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση 

δαπανών της Παγίας Προκαταβολής.  
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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. 8/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε 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 

 
 1) Εγκρίνει τη σύσταση λογαριασµού παγίας προκαταβολής του ∆ήµου οικ. 
έτους 2011 και ορίζει τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου κ. Γεώργιο 
Πολυταρίδη, ως διαχειριστή του εν λόγω λογαριασµού, στο όνοµα του 
οποίου θα εκδοθεί το εκ ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) ένταλµα της 
παγίας προκαταβολής σε βάρος του Κ.Α. 80.8251.001 του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 και ο οποίος θα προβαίνει σε 
πληρωµές βάσει εγγράφων εντολών της κας ∆ηµάρχου και θα είναι 
υπεύθυνος για τον έλεγχο και την έγκριση των δαπανών, θέτοντας υπόψη 
της Οικονοµικής Επιτροπής τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 
 
  2) Εγκρίνει τις πιο κάτω δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν από τον εν λόγω 
λογαριασµό:  
 

ΠΑΓΙΑ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΤΟΥΣ 2011 
 

ΤΙΤΛΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Κ.Α. ΠΟΣΟ 

ΣΕ € 

Εκτύπωση – Αναπαραγωγή εντύπων - σχεδίων 00.6431.005 2.000 

∆απάνες εκδηλώσεων – δεξιώσεων – Εθνικών κ.λ.π. Εορτών 00.6443.001 1.000 

Προµήθειες Τραπεζών 00.6515.001 2.000 

Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων, περιοδικών και λοιπών 

εκδόσεων. 

10.6611.001 1.000 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων και σκευών 10.6265.005 1.500 

Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων Η/Υ του ∆ήµου 10.6265.007 1.000 

Συντήρηση µεταφορικών µέσων 15.6263.005 5.000 

   

Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού 

κάδων,καροτσιών,εργαλείων κλπ 

20.6265.001 3.000 

Προµήθεια Λουκέτων , κλειδαριών κλπ. υλικών Άλσους 35.6662.030 2.000 

Προµήθεια ανταλλακτικών και λοιπών αναλωσίµων υλικών 

διαφόρων γεωργικών µηχανηµάτων 

35.6672.002 2.000 

Συντήρηση µοτοποδηλάτων του ∆ήµου 10.6263.003 2.000 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων 35.6264.016 1.500 

Προµήθεια εξαρτηµάτων ύδρευσης 35.6662.019 2.000 

ΣΥΝΟΛΟ  26.000 

 

3. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) σε βάρος 
του Κ.Α. 80.8251.001  µε τίτλο « Παγία προκαταβολή» για την κάλυψη της 
δαπάνης. 
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Μετά από την έγκριση θα ακολουθηθεί η έκδοση Χ.Ε. ίσου ποσού για 

κάθε είδος και σε βάρος των πιστώσεων που αναφέρονται στην συνηµµένη 
κατάσταση δαπανών παγίας προκαταβολής, ώστε να παραµένει στα χέρια 
του υπαλλήλου που ορίστηκε για τη διαχείριση της Παγίας Προκαταβολής. 

 
 
 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  43/2011 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

 
 

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