
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 13ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 Στο Ψυχικό σήμερα την 1ην του μηνός  Ιουνίου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

13:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 6371/25-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,    

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  2Ο Η.Δ. 

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2018. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 παρ.1 & 4 (ΔΚΚ) με απόφαση της 

Δημαρχιακής Επιτροπής, οι αρμοδιότητες της οποίας αντικαταστάθηκαν  από την Οικονομική Επιτροπή (άρθρο 

72 Ν.3852/2010), παρέχεται παγία προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του 

προϋπολογισμού. 

Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους, το 

ποσό αυτό δεν υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€). 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 147/1-6-2018 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 6837/6-6-2018 
τηλ.:  210 6794000  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: ΩΡ11ΩΗ8-Η18



 

Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις 

πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 

Ο Δήμαρχος 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 παγία 

προκαταβολή. 

Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή αξίας 

μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), δεν απαιτείται  η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η 

ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.  

Στον Κ.Α 00.8251 με τίτλο «Παγία προκαταβολή» του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018, 

έχει εγγραφεί πίστωση τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000,00€), η οποία αποτελεί το ανώτατο όριο του ποσού της 

πάγιας προκαταβολής για το Δήμο μας, ο πληθυσμός του οποίου ανέρχεται στους 26.750 κατοίκους.  

Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση : 

Α) για τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής στο όνομα του υπάλληλου κ. Μανθάτη Παναγιώτη, 

Β) για τη ψήφιση (δέσμευση) πίστωσης ποσού 4.000€ εις βάρος του κωδικού 00.8251  και  

Γ) για να εγκρίνει το ποσό της πάγιας προκαταβολής που μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σε βάρος 

των πιστώσεων των κατωτέρω κωδικών αριθμών : 

00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη                                          300,00 €  

 
00.6433           Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα  

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και   αντιπροσωπειών   1.200,00 € 
 

00.6434.0002            Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                             1.000,00 € 

 
00.6495.0003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης                                   2.000,00 € 

 
00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης            500,00 € 

 
00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης            500,00 € 

 

10.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  1.500,00 € 
 

10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και  

υπόλοιπου λοιπού εξοπλισμού                                 1.000,00 €                                          

10.6611   Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.                                            1.000,00 € 

 

10.6614.0001  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείων                             200,00 € 
 

10.6615.0003 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                         1.000,00  € 
 

10.6631                       Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού     100,00  € 
 

10.6671.0001                Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά κλπ)      1.000,00  € 

 
10.6672   Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                             500,00  € 
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10.6699                        Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                  1.500,00 € 

 

10.7133.0002  Προμήθεια επίπλων σκευών                                       2.000,00 € 
 

10.7135.0001                Λοιπός εξοπλισμός                                                    1.500,00 € 
 

20.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών   

και λοιπού εξοπλισμού           200,00 € 
 

20.6323                        Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  
(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)               1.000,00 € 

 
20.6634.0004      Προμήθεια ειδών απολύμανσης και απόσμησης           500,00 €   

 

20.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού                             600,00 € 
 

20.6699.0001                Είδη ασφαλείας οχημάτων                                        300,00  € 
 

35.6699.0001      Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου                  500,00 € 

 
35.6699.0002       Προμήθεια υλικών άρδευσης                                       1.200,00 € 

 
35.6699.0009      Προμήθεια άλατος για τον παγετό                               500,00 € 

 
35.6699.0011      Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας  

(πάσσαλοι,φυτοδοχεία κλπ.)        300,00 € 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 παρ.1 & 4 (ΔΚΚ), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την σύσταση Παγίας Προκαταβολής στο όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Μανθάτη 

Παναγιώτη. 

2. Διαθέτει πίστωση ποσού 4.000,00 € για το έτος 2018 σε βάρος του Κ.Α. 00.8251 του σκέλους των 

εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 για να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σε 

βάρος των πιστώσεων  των κατωτέρω κωδικών αριθμών: 

 

00.6221.0001 Ταχυδρομικά Τέλη                                          300,00 €  

 
00.6433           Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και έξοδα  

φιλοξενίας φυσικών προσώπων και   αντιπροσωπειών   1.200,00 € 

 
00.6434.0002            Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων                             1.000,00 € 

 
00.6495.0003 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσης                                   2.000,00 € 

 
00.6821 Φορολογικά πρόστιμα και προσαυξήσεις χρήσης            500,00 € 

 

00.6822 Προσαυξήσεις Ασφαλιστικών ταμείων χρήσης            500,00 € 
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10.6263.0001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων  1.500,00 € 

 
10.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων, σκευών και  

υπόλοιπου λοιπού εξοπλισμού                                 1.000,00 €                                          

10.6611   Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.                                            1.000,00 € 
 

10.6614.0001  Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείων                             200,00 € 
 

10.6615.0003 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις                         1.000,00 € 

 
10.6631                       Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού     100,00 € 

 
10.6671.0001                Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων (Ελαστικά κλπ)      1.000,00 € 

 
10.6672   Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων                             500,00 € 

 

10.6699                        Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων                                  1.500,00 € 
 

10.7133.0002  Προμήθεια επίπλων σκευών                                       2.000,00 € 
 

10.7135.0001                Λοιπός εξοπλισμός                                                   1.500,00 € 

 
20.6265.0001 Συντήρηση και επισκευή επίπλων σκευών   

και λοιπού εξοπλισμού        200,00 € 
 

20.6323                        Λοιπά τέλη κυκλοφορίας  

(ΚΤΕΟ, κάρτες καυσαερίων κλπ)               1.000,00 € 
 

20.6634.0004      Προμήθεια ειδών απολύμανσης και απόσμησης           500,00 €   
 

20.6662.0001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού                             600,00 € 
 

20.6699.0001                Είδη ασφαλείας οχημάτων                                        300,00  € 

 
35.6699.0001      Προμήθεια εργαλείων υπηρεσίας πρασίνου                  500,00 € 

 
35.6699.0002       Προμήθεια υλικών άρδευσης                                       1.200,00 € 

 

35.6699.0009      Προμήθεια άλατος για τον παγετό                               500,00 € 
 

35.6699.0011      Προμήθεια υλικών κηποτεχνίας  
(πάσσαλοι,φυτοδοχεία κλπ.)        300,00 € 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 147/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 13ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

1ην Ιουνίου 2018. 

Ψυχικό, 6-6-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

 

     ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

ΑΔΑ: ΩΡ11ΩΗ8-Η18
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