Α∆Α: ΒΟΖΙΩΕΤ-2ΓΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 5/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 16/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισµός υπολόγου διαχείρισης ποσού πάγιας προκαταβολής ∆ήµου
Κατερίνης έτους 2012.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 6 του µήνα Φεβρουαρίου
2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ. 7178/02-02-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου,
που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 7
τακτικά µέλη, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - προεδρεύων
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος

Ο κ. Νικόλαος Μηλιώτης προσήλθε µετά τη συζήτηση και ψήφιση του 6ου θέµατος.
Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- και ο αντιπρόεδρος –κ. Νικόλαος Μηλιώτης απουσίαζαν και
προήδρευσε η κ. Βικτώρια Παπατολίκα (το µέλος της πλειοψηφίας το οποίο έχει εκλεγεί µε τις
περισσότερες ψήφους – άρθρο 75 παρ.2 του Ν.3852/2010), κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
για το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Α. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ΚΚ (Ν.3463/2006), του άρθρου 6 του Ν.2539/97 και την
αρ.22357/22-6-99 απόφαση ΥΠΕΣ∆∆Α σύµφωνα µε τις οποίες, µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής
Επιτροπής µπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του
προϋπολογισµού για την πληρωµή µικρών δαπανών.
Β. Το γεγονός πως στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2012 και στον Κ.Α.
80.8251.001, έχει γραφτεί πίστωση 7.500,00 ευρώ για πάγια προκαταβολή από όπου θα πληρωθούν
οι µικρές δαπάνες.
Στη συνέχεια ζήτησε από τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Τα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής αφού έλαβαν υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των
άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010, & 173 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

ΟΜΟΦΩΝΑ

Α. Εγκρίνει τη σύσταση πάγιας προκαταβολής ποσού 6.000,00 ευρώ την οποία και ψηφίζει σε
βάρος του Κ.Α. 80.8251.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας οικονοµικού έτους 2012, για την
πληρωµή µικρών δαπανών, µέχρι του ποσού των 1.000,00 ευρώ.
Β. Ορίζει ως υπόλογο για τη διαχείριση ποσού 6.000,00 ευρώ τη δηµοτικό υπάλληλο κ.
∆ηµητριάδου Σταυρούλα, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθούν τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα.
Γ. Ο οριζόµενος υπάλληλος θα ενεργεί τις πληρωµές, ύστερα από γραπτή εντολή του ∆ηµάρχου και
µε το ποσό της πάγιας προκαταβολής µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη ύψους µέχρι
1.000,00 ευρώ σε βάρος των παρακάτω κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού :
Κ.Α.
00.6071
00.6073

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ
∆απάνες εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων
∆απάνες επιµόρφωσης προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και
σεµινάρια
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00.6116
00.6221
00.6222
00.6223
00.6224
00.6433.001
00.6434.001
00.6442.001
00.6443.01
00.6453
00.6492
00.6494
00.6495.01
00.6515.001
00.6525.01
00.6699.001
00.6821
00.6822
10.6263.001
10.6264.001
10.6265.02
10.6274.003
10.6321
10.6331.001
10.6414.001
10.6611.001
10.6614
10.6691.002
10.6699.002
10.7135.001
15.6614
20.6263.002
20.6264.010
20.6265.012
20.6277
20.6322
20.6331.001
20.6412
20.6414.002
20.6633.001
20.6635.002
20.6661.002
20.6699.001
20.6699.002
20.6699.003
25.6265.001
25.6265.011
25.6275.001
25.6277
25.7425.024
30.6263.004
30.6264.014
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Αµοιβές δικαστικών επιµελητών
Ταχυδροµικά τέλη
Τηλεγραφικά τέλη, τηλεφωνικά και τηλετυπικά εσωτερικού
Κινητή τηλεφωνία
Λοιπές επικοινωνίες
Τιµητικές διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας φυσικών
προσώπων και αντιπροσωπειών
Λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων
∆ιοργάνωση ηµερίδων, συνεδρίων, διαλέξεων κλπ
∆απάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών
Λοιπές συνδροµές
∆ικαστικά έξοδα και έξοδα δικαστικών αποφάσεων
Έξοδα συµ/φων και δικαστικών επιµελητών
Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως
Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών
Αµοιβές και προµήθειες τραπεζών για επενδυτικές δαπάνες
Προµήθεια διαφόρων εργαλείων και υλικών αναλωσίµων για τις
ανάγκες του γραφείου ∆ηµοσίων Σχέσεων
Φορολογικά πρόστιµα και προσαυξήσεις χρήσης
Προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων χρήσης
Επισκευή και συντήρηση µεταφορικών µέσων
Επισκευή και συντήρηση λοιπών µηχανηµάτων
Επισκευή και συντήρηση λοιπού εξοπλισµού
Καθαρισµός κουρτινών, σηµαιών, χαλιών κλπ.
Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
∆απάνες ΚΤΕΟ, τέλη εκτελωνισµού, κάρτα καυσαερίων κλπ.
Μεταφορές γενικά
Προµήθεια βιβλίων, εφηµερίδων κλπ
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου
Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού και φωταγωγήσεων
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού
Λοιπές προµήθειες ειδών γραφείου
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού
Λοιπές δαπάνες για καθαριότητα, ύδρευση κλπ
Τέλη κυκλοφορίας απορ/των και µηχ/των
∆απάνες ΚΤΕΟ, τέλη εκτελωνισµού, κάρτα καυσαερίων κλπ.
Έξοδα µεταφοράς αγαθών, φορτοεκφορτωτικά
Μεταφορές γενικά
Προµήθεια χηµικού υλικού
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας
Προµήθεια ηλ/κού υλικού για τις ανάγκες των υπηρεσιών
Λοιπές προµήθειες αναλώσιµων αγαθών που δεν µπορούν να
ενταχθούν σε κάποια από τις παραπάνω τάξεις
Προµήθειες αναλώσιµων υλικών για τις ανάγκες των συνεργείων
Προµήθεια εργαλείων για τα συνεργεία καθαριότητας
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού
∆απάνες καθαρισµού φρεατίων, δεξαµενών κλπ
Λοιπές δαπάνες για ύδρευση - άρδευση
Λοιπές δαπάνες που δεν µπορούν να ενταχθούν σε άλλες τάξεις
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
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30.6265.015
30.6322
30.6331.001
30.6414
30.6699.001
30.6699.002
30.7425.031
35.6263.003
35.6264.001
35.6265.001
35.6635.005
35.6693
35.6699.001
35.7425.026
35.7135.024
45.6265.014
45.6699.001
45.7135.028
50.6699.001
70.7425.032

Α∆Α: ΒΟΖΙΩΕΤ-2ΓΝ
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού
Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
∆απάνες ΚΤΕΟ, τέλη εκτελωνισµού, κάρτα καυσαερίων
Μεταφορές εν γένει
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
Προµήθεια ειδικών υλικών αναλωσίµων για τα συνεργεία του ∆ήµου
Λοιπές δαπάνες που δεν µπορούν να ενταχθούν σε άλλες τάξεις
Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων
Συντήρηση και επισκευή λοιπών µηχανηµάτων
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού
Προµήθεια λοιπών ειδών υγιεινής καθαριότητας
Προµήθεια φυτοπαθολογικού υλικού
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε άλλες τάξεις
Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού
Συντήρηση και επισκευή λοιπού εξοπλισµού
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
Προµήθεια λοιπού κεφαλαιακού εξοπλισµού
Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων
Λοιπές δαπάνες που δεν µπορούν να ενταχθούν σε άλλες

∆. Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της πάγιας προκαταβολής θα γίνει από τον υπάλληλο το
αργότερο µέχρι τη λήξη του οικονοµικού έτους 2012 και σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32 και
35 του από 17/5-15/6/59 Β∆ και του άρθρου 173 του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006).
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 43/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 09-02-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆/κών Υπηρεσιών

ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΞΥΓΩΝΑΚΗΣ

Κ.Σ.
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