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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 2/2015

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης :19/2016                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 22η του μήνα  Φεβρουαρίου του έτους 2016 ημέρα της εβδομάδος  Δευτέρα

και ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό  κατάστημα,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.  135/18-2-2016 έγγραφη  πρόσκληση  του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση τέσσερα (4) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη (μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της  απαρτίας  ο πρόεδρος  κήρυξε  την έναρξη της  συνεδρίασης και πρότεινε  να
συζητηθεί και το εξής εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα:

1. Έγκριση  δαπάνης  και  ψήφιση  πίστωσης  για  Αμοιβές  και  προμήθειες  εντολών  /  εμβασμάτων
κινήσεων των λογαριασμών που διατηρεί ο Δήμος Ψαρών στην Εθνική Τράπεζα και στη Τράπεζα
Πειραιώς

Αφού έγινε  αποδεκτή  ομόφωνα  η πρόταση του  Προέδρου εισηγούμενος  το 17ο θέμα  της  ημερήσιας
διάταξης έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου:
Στο άρθρο 173 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται πάγια προκαταβολή σε
βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.
Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:
α)  Οι δαπάνες  που θα αντιμετωπισθούν  από την  πάγια προκαταβολή και  το ύψος τους,  στα  όρια των
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής,  που δεν μπορεί να υπερβαίνει  για τις Κοινότητες πληθυσμού μέχρι δύο
χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 Ε), ενώ για τις υπόλοιπες Κοινότητες και τους
Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 Ε).
Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους το
ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 Ε) και για Δήμους άνω των τριάντα
χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 Ε).
γ) Ο δημοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα
ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή του προέδρου της Κοινότητας.

   ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος)
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
3) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)
 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικονομικού έτους 2016.

http://www.dimosnet.gr/index.php?MDL=pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000003613_N0000000718
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2.  Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της  Κοινότητας,  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 πάγια προκαταβολή.
3. Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας
μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η
ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.»

Ο  πληθυσμός  του  Δήμου  μας  ανέρχεται  σε  458 κατοίκους.  Επίσης  στον  Κ.Α.  00-8251.  του
προϋπολογισμού του έτους 2016, έχει εγγραφεί πίστωση για την παροχή παγίας προκαταβολής ποσού
2.000,00 €. 
Με βάση τα παραπάνω προτείνουμε τη σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου ποσού 2.000,00 €. 
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
 τη σχετική πίστωση 2.000,00 € στον Κ.Α. 00-8251. του προϋπολογισμού οικον. έτους 2016
 τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συστήνει πάγια προκαταβολή για το Δήμο Ψαρών ποσού 2.000,00 €.

1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-8251. του προϋπολογισμού έτους 2016 για τη
σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής του Δήμου. 
2. Ορίζεται υπόλογος της παγίας προκαταβολής ο δημοτικός υπάλληλος κ. Χατζηπαναγιώτης Παναγιώτης
ΠΕ 3 ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί  το ένταλμα και  ο  οποίος  θα
ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου. 
3. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού είναι οι εξής:

Α/
Α

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ
ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΑΤΕΘΕΙ
ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ

ΑΡ. 
Π. Α.Υ.

1 00-6221. Ταχυδρομικά τέλη 300,00 Α-70
2 00-6224. Λοιπές επικοινωνίες 500,00 Α-71

3 00-6421.
Οδοιπορικά έξοδα και αποζημίωση 
μετακινούμενων αιρετών

500,00 Α-72

4 00-6431.
Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 
δραστηριοτήτων του δήμου

500,00 Α-73

5 00-6433.
Τιμητικές διακρίσεις, αναμνηστικά δώρα και 
έξοδα φιλοξενίας προσώπων και 
αντιπροσωπειών

1.000,00 Α-74

6 00-6434. Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 Α-75

7 00-6442.
Διοργάνωση συνεδρίων, συναντήσεων και 
διαλέξεων

500,00 Α-76

8 00-6443.
Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών-τοπικών 
εορτών

1.000,00 Α-77

9 00-6495. Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 300,00 Α-79

10 10-6262.
Συντήρηση και επισκευή λοιπών μονίμων 
εγκαταστάσεων

300,00 Α-81

11 10-6265.
Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού 
εξοπλισμού, σκευών και λοιπού εξοπλισμού

500,00 Α-83
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12 10-6412. Έξοδα μεταφοράς αγαθών-φορτοεκφορτωτικά 300,00 Α-84
13 10-6471. Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.000,00 Α-85
14 10-6472. Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 300,00 Α-86
15 10-6473. Έξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων 500,00 Α-87
16 10-6474. Έξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων 300,00 Α-88
17 10-6611. Προμήθεια βιβλίων 1.000,00 Α-89

18 10-6612.
Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών 
γραφείου

1.000,00 Α-90

19 10-6613.
Προμήθεια εντύπων και υλικών 
μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων 

500,00 Α-91

20 10-6615. Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 1.000,00 Α-93
21 10-6652. Προμήθεια φωτογραφικού υλικού 500,00 Α-94
22 10-6653. Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού 500,00 Α-95
23 10-7131.001 Μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός 300,00 Α-78
24 10-7135.001 Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής 500,00 Α-82

25 25-7135.001
Προμήθεια υλικού για επισκευές υδρευτικού 
δικτύου

500,00 Α-96

26 30-6264. Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 1.000,00 Α-97

27 30-6631.
Προμήθεια υγιειονομικού και φαρμακευτικού 
υλικού

500,00 Α-98

28 30-6633.
Προμήθεια χημικού υλικού (απολυμαντικά, 
χημικά κ.τ.λ)

200,00 Α-99

29 30-6634. Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 500,00 Α-100

30 30-6651.
Προμήθεια υλικού τοπογραφήσεων και 
σχεδιάσεων

300,00 Α-101

31 30-6654. Προμήθεια λοιπού υλικού 600,00 Α-102
32 30-6661. Υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 800,00 Α-103

33 30-6662.
Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών 
εγκαταστάσεων

1.000,00 Α-104

34 30-6671. Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 1.000,00 Α-105
35 30-6672. Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 500,00 Α-106

36 30-6673.
Ανταλλακτικά επίπλων και σκευών και λοιπού 
εξοπλισμού

600,00 Α-107

37 30-6691.
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 
φωταγωγήσεων

1.000,00 Α-108

38 30-6692.
Προμήθεια σπόρων, φυτών δενδρυλλίων και 
έτοιμου χλοοτάπητα

1.000,00 Α-109

39 30-6693.
Προμήθεια φυτοπαθολογικού υλικού, 
λιπασμάτων και βελτιωτικών εδάφους

500,00 Α-110

Β. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34, 35 και
37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959. 

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  19/2016
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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