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ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 10η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους
2012 και ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος
∆ήµου Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο
µέρος
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
27/2012 Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 09-02-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
27/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
4ο / 09-02-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

Αρ. Πρωτ. 2902/10-02-2012

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Ορισµός υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας για τη διαχείριση της πάγιας
προκαταβολής οικ. έτους 2012.
Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Φεβρουαρίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Πέµπτη
και ώρα 11:00 , στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 2506/03-02-2012
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας,

η οποία έγινε

σύµφωνα µε τους ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Νασιάκου Αλεξάνδρα, τακτικό µέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, τακτικό µέλος
3) Κωτούλας Φίλιππος, τακτικό µέλος
4) Γούλας Σωτήριος, τακτικό µέλος
5) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
6) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
7) Τσίπρας Εµµανουήλ, τακτικό µέλος
8) Αρχοντής ∆ηµήτριος, τακτικό µέλος
9) Ζορµπάς Ιωάννης , αναπληρωµατικό µέλος

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.
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Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ' αριθ. 26/2012 απόφασή της
οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του 1ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που αφορά
στoν oρισµό υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
οικ. έτους 2012 .
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µετά από συζήτηση σχετικά µε τον
ορισµό ενός υπαλλήλου του ∆ήµου Καρδίτσας για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής
έτους 2012 και αφού έλαβε υπόψη:
•

•
•

•

Την παρ. 1 του άρθρου 173 «Πάγια προκαταβολή» του Ν. 3463/2006 , µε την οποία
ορίζεται ότι η πάγια προκαταβολή , σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθµού του
προϋπολογισµού , παρέχεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
ορίζονται απαραίτητα:
α) Οι δαπάνες
που θα αντιµετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το
ύψος αυτών, στα όρια των πιστώσεων
που
έχουν
εγγραφεί στους
οικείους
κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού.
β) Το ποσό της προκαταβολής.
γ) Ο δηµοτικός ή κοινοτικός υπάλληλος, 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 .
Τα ανώτατα όρια της πάγιας προκαταβολής, καθορίζονται από την ίδια παράγραφο ως
ακολούθως:
1) για κοινότητες µε πληθυσµό µέχρι δυο χιλιάδες (2.000) κατοίκους, στο ποσό των
χιλίων (1.000) ευρώ,
2) για κοινότητες µε πληθυσµό από δυο χιλιάδες έναν (2.001) κατοίκους και άνω καθώς
και για δήµους µε πληθυσµό µέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους, στο ποσό των δύο
χιλιάδων (2.000) ευρώ,
3)για δήµους µε πληθυσµό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) έως τριάντα χιλιάδες
(30.000) κατοίκους, στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ και
4) για δήµους µε πληθυσµό άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων, στο
ποσό των έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ.
Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης
και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων,
εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.∆. 17/515/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.∆.
774/1980."
Tον πληθυσµό του ∆ήµου που ανέρχεται σε 55.968 κατοίκους.
Τον εγγεκριµµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου οικ. έτους 2012 στον οποίο υπάρχει
εγγεγραµµένη πίστωση στον Κ.Α. 8251.001
για την παροχή παγίας προκαταβολής
ποσού 40.000 €.
Την εισήγηση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής που έχει ως ακολούθως:
Προτείνω αφενός τη σύσταση παγίας προκαταβολής του ∆ήµου Καρδίτσας ποσού 6.000
€ , αφετέρου οι δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή , στα
όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του
προϋπολογισµού να έχουν ως εξής:
Κ.Α.: 00-6433.0001 για Τιµητικές διακρίσεις , αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών .
Κ.Α.: 00-6221.0001 για ταχυδροµικά τέλη
Κ.Α.: 00-6494.0001 για έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών
Κ.Α.: 10-6654.0000 για προµήθεια λοιπού υλικού
Κ.Α.: 10-7131.0001 για µηχανολογικό και εξοπλισµό
Κ.Α.: 10-7133.0002 για προµήθεια άλλων σκευών
Κ.Α.: 15-6652.0000 για προµήθεια φωτογραφικού υλικού
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Κ.Α.: 70.03-6265.0000 για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού ,
σκευών και λοιπού εξοπλισµού.
•
•
•
•

την παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010
την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση
ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆.
τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959
Την υπ’ αριθ. 13/2012 απόφαση της Οικ. Επιτροπής µε την οποία ο υπάλληλος του δήµου
Παπακυρίτσης Ιωάννης απαλλάχτηκε κάθε ευθύνης για την πάγια προκαταβολή του
∆ήµου έτους 2011.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Συστήνει πάγια προκαταβολή για το ∆ήµο Καρδίτσας ποσού 6.000 €.
1. ∆ιαθέτει πίστωση 6.000 € σε βάρος του Κ.Α : 8251.0001 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικ. έτους 2012 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής του ∆ήµου.
2. Ορίζεται υπόλογος της παγίας προκαταβολής ο δηµοτικός υπάλληλος κ. Ιωάννης
Παπακυρίτσης κλάδου ΠΕ1 ∆ιοικητικού 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, στα όρια των
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθµούς του προϋπολογισµού
έχουν ως εξής:
Κ.Α.: 00-6433.0001 για Τιµητικές διακρίσεις , αναµνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας
φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών .
Κ.Α.: 00-6221.0001 για ταχυδροµικά τέλη
Κ.Α.: 00-6494.0001 για έξοδα συµβολαιογράφων και δικαστικών επιµελητών
Κ.Α.: 10-6654.0000 για προµήθεια λοιπού υλικού
Κ.Α.: 10-7131.0001 για µηχανολογικό και εξοπλισµό
Κ.Α.: 10-7133.0002 για προµήθεια άλλων σκευών
Κ.Α.: 15-6652.0000 για προµήθεια φωτογραφικού υλικού
Κ.Α.: 70.03-6265.0000 για συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισµού ,
σκευών και λοιπού εξοπλισµού.
Β. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου
32,33,34, 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959.
Η Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό
27/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 10-02-2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ
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