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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 7211/1602-2012
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
  ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ 4η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής
     ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ την 09-02-2012

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 9η
Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19.45 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 5422/03-02-
2012 πρόσκληση του Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 03-02-20121
        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε.
1.  ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.  Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
2. ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.   Μέλος   της Ο.Ε.
3. ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   « «
4. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ   « «
5. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, Δ.Σ.    « «

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, Δ.Σ.         Μέλος   της Ο.Ε.
2. ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ.   «            «
3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.   « «

 ΑΠΟΦΑΣΗ –017–
Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομική Επιτροπής, εισάγει για

συζήτηση το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά την σύσταση Παγίας Προκαταβολής,
ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το οικονομικό έτος 2012 και αναφέρει στην
Επιτροπή ότι στον Προϋπολογισμό του Δήμου, οικονομικού έτους 2012 έχει γραφεί στα έξοδα με
Κ.Α. 80/8251.0001 και με τίτλο Παγία Προκαταβολή,  το ποσό των 6.000,00 € και προτείνει την
λήψη σχετικής απόφασης.

         Η Οικονομική Επιτροπή
Έχουσα υπόψιν το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 και το γεγονός ότι είναι απαραίτητη η σύσταση
της Παγίας Προκαταβολής για την αντιμετώπιση μικρών επειγουσών δαπανών του Δήμου

Αποφασίζει   Ομόφωνα
1. Συστήνει λογαριασμό Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2012 σε βάρος του Κ.Α. 80/8251.0001

του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2012 ποσού 6.000,00 € (έξι χιλιάδων ευρώ)
για την πληρωμή μικρών δαπανών του Δήμου

2. Ορίζει ως υπόλογο την υπάλληλο του Δήμου μας κα Χριστοδουλίδου Παρασκευή, στο όνομα της
οποίας θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές με έγγραφες εντολές
του κ. Δημάρχου.

Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την Παγία Προκαταβολή θα βαρύνουν τον Κ.Α.
που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2012 και το ύψος του θα κυμαίνεται στα όρια των εν
λόγω πιστώσεων για:
· Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
· Προμήθεια γραφικής ύλης, βιβλίων
· Προμήθεια φυτοφαρμάκων, εργαλείων κήπων, χώματος, υλικών αυτόμ.ποτίσματος
· Προμήθεια χρωμάτων, σιδηρικών, τζαμιών, κλειδιών, κλειδαριών, μπαταριών
· Προμήθεια οικοδομικών υλικών
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· Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών
· Προμήθεια υδραυλικών υλικών
· Προμήθεια φιλμ και εμφανίσεις
· Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και ανταλλακτικών, τηλεφωνικών συσκευών - fax
· Προμήθεια μικροεπίπλων γραφείου
· Προμήθεια αριθμομηχανών, γραφομηχανών και ανταλλακτικών αυτών
· Προμήθεια φωτοτυπικών διαφανειών, βιβλιοδεσίες
· Προμήθεια μηχανογραφικού και φωτοτυπικού χαρτιού, tonner, και ανταλλακτικών κομπιούτερ

και φωτοτυπικού μηχανήματος
· Προμήθεια φαρμακευτικού υλικού
· Προμήθεια αναλωσίμων υλικών λειτουργίας συσσιτίων
· Προμήθεια αναλωσίμων για την πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων
· Προμήθεια εντύπων, καρτελών
· Προμήθεια εποπτικού-παιδαγωγικού και ψυχαγωγικού υλικού
· Προμήθεια ανταλλακτικών – εξαρτημάτων για την συντήρηση ηλεκτρομηχανολογικών

Εγκαταστάσεων
· Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων
· Προμήθεια μικροϋλικών για την συντήρηση σχολικών κτιρίων
· Ταχυδρομικά τέλη
· Συνδρομή στο Εθνικό Τυπογραφείο για ΦΕΚ
· Δικαστικά και Συμβολαιογραφικά έξοδα
· Εξόφληση λογαριασμών ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ
· Παράβολα Δημοσίου, ΚΤΕΟ και τέλη κυκλοφορίας για οχήματα του Δήμου
· Καθαρισμός και φύλαξη μοκετών
· Καθαρισμός κουρτινών
· Συντήρηση και επισκευή κτιρίων
· Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων
· Συντήρηση και επισκευή γραφομηχανών, αριθμομηχανών, φωτοτυπικών μηχανημάτων,

εξοπλισμού μηχανογράφησης και συσκευών τηλεομοιοτυπίας FAX
· Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων
· Επισκευή ηλεκτρικών συσκευών και τηλεφωνικών κέντρων (συντηρήσεις – επεκτάσεις)
· Επισκευή μηχανημάτων και εργαλείων κήπων
· Μικροεπισκευές αυτοκινήτων και vespa
· Συνδρομή περιοδικών
· Συνδρομή στην Ένωση Χειριστών & Βοηθών ανυψωτικών μηχ/των κλπ μηχ/των τεχνικού

έργου Ελλάδος
· Δημοσιεύσεις στις εφημερίδες
· Απολυμάνσεις – συντηρήσεις δικτύου αποχέτευσης
· Δαπάνη για χημικές αναλύσεις νερού γεωτρήσεων και πηγαδιών, ψυκτών
· Συνδρομές INTERNET

2. Οι παραπάνω δαπάνες  θα βαρύνουν τους κατωτέρω κωδικούς αριθμούς του
προϋπολογισμού οικ. έτους  2012 :

Κ. Α.                                       ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
00 ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

00.6221.0001   Ταχυδρομικά τέλη
00.6222            Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπία τέλη εσωτερικού
00.6451 Συνδρομές σε εφημερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα
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00.6452 Συνδρομές internet
00.6453 Λοιπές συνδρομές
00.6463.0001  Ανακοινώσεις στον τύπο
00.6492 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών

πράξεων
00.6494           Έξοδα συμβολαιογράφων  και δικαστικών επιμελητών
00.6495.0001   Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

10                      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
10.6261.0002   Συντήρηση Δημαρχιακού Μεγάρου
10.6263.0001   Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
10.6265.0001   Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού σκευών και
                          λοιπού εξοπλισμού
10.6265.0002   Eτήσια συντήρηση φωτοαντιγραφικών μηχ/των και συσκευών τηλεομ. fax
10.6265.0006   Συντήρηση και επισκευή μηχανογραφικού εξοπλισμού
10.6271 Ύδρευση δημοτικών κτιρίων κ.λ.π.
10.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση , άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
10.6312.0001   ΚΤΕΟ
10.6321 Τέλη κυκλοφορίας επιβατηγών αυτοκινήτων
10.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
10.6323 Λοιπά τέλη κυκλοφορίας
10.6611           Προμήθεια βιβλίων
10.6612 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
10.6613.0001  Αιτήσεις –μπλόκ – έγγραφα υπηρεσιών
10.6613.0003  Αναλώσιμα μηχανογράφησης
10.6613.0004  Προμήθεια φωτοαντιγραφικού και φωτοτυπικού υλικού
10.6615.0001  Βιβλιοδεσίες υπηρεσιών
10.6634 Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
10.6699 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
10.6673.0001  Προμήθεια ανταλλακτικών για μηχανές γραφείου των Υπηρεσιών του
                        Δήμου
10.7134.0020  Προμήθεια συσκευών τηλεομοιοτυπίας
10.7135.0009  Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών
10.7135.0010  Προμήθεια εξοπλισμού

15                     ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
15.6261.0001   Συντήρηση και επισκευή κτιριακών υποδομών
15.6473.0005   Εποπτικό – παιδαγωγικό και ψυχαγωγικό υλικό για υπηρεσίες του Δήμου
15.6611            Προμήθεια βιβλίων κλπ.
15.6612            Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων
15.6613.0002   Προμήθεια εντύπων συνταγογράφησης,καρτελών ασθενών και λοιπ.υλ.
15.6631            Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού
15.6634            Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού
15.6699.0001   Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
15.6699.0003   Αναλώσιμα είδη λειτουργίας συσσιτίων
15.6699.0004   Προμήθεια αναλωσίμων για την πραγματοποίηση ιατρικών εξετάσεων
15.7135.0006   Προμήθεια εξοπλισμού

20                   ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
20.6263.0001   Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
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20.6264.0001   Συντήρηση αντλιών υγρών καυσίμων
20.6264.0002   Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχ/των
20.6265.0003   Συντήρηση τηλεφωνικού κέντρου και προμήθεια εξαρτημάτων
20.6265.0004   Συντήρηση κλιματιστικών για την Δ/νση Μηχανολογικού & καθαριότητας
20.6265.0005   Συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος
20.6312.0001   ΚΤΕΟ
20.6322    Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
20.6699.0001    Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

30                      ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
30.6611.0001   Προμήθεια τεχνικών βιβλίων και περιοδικών
30.6613.0001   Προμήθεια χαρτιού σχεδίασης για τον plotter της Τεχνικής Υπηρεσίας
30.6613.0002   Προμήθεια μελανιών εκτύπωσης για τον plotter της Τεχνικ. Υπηρεσίας
30.6613.0003   Προμήθεια φωτοαντιγραφικού  και φωτοτυπικού υλικού
30.6654.0009   Προμήθεια χρωμάτων
30.6662            Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων
30.6699.0001   Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
30.6699.0008 Προμήθεια μικροϋλικών (υδραυλικά κλπ) για την συντήρηση σχολικών
                                κτιρίων

35                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ
35.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
35.6263.0001    Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων
35.6264.0001   Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων
35.6265.0005   Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος και συσκευής
                         Τηλεομοιοτυπίας (FAX) της Γεωτεχνικής Υπηρεσίας
35.6265.0006   Συντήρηση κλιματιστικών μηχ/των γραφείων της Γεωτεχν.Υπηρεσίας
35.6277 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
35.6312.0001   ΚΤΕΟ
35.6322 Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων
35.6699.0001   Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
35.6699.0002   Προμήθεια εργαλείων για την Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
35.6699.0003   Προμήθεια υλικών αυτόματου ποτίσματος
35.6699.0004   Προμήθεια υδραυλικών υλικών για την Δ/νση Γεωτεχνικών Υπηρεσιών
35.6699.0005   Προμήθεια λιπασμάτων
35.6699.0006   Προμήθεια φυτοπροστατευτικών προϊόντων
35.6699.0007   Προμήθεια πλαστικών σάκκων απορριμμάτων για την Δ/νση Γεωτ. Υπηρ.
35.6699.0017   Προμήθεια υλικών λειτουργίας φυτωρίου
35.6699.0019   Προμήθεια αναλωσίμων για τα μηχ/τα
35.6699.0021   Προμήθεια κηποτεχνικού υλικού
35.6699.0055   Προμήθεια κηπευτικού χώματος
35.7133.0001   Προμήθεια εξοπλισμού γραφείων για τη Γεωτεχνική Υπηρεσία

45                      ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΩΝ
45.6213 Ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας
45.6277.0001    Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό, καθαριότητα
45.6699            Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων
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50                      ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ
50.6699.0001   Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη
 Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της   Ο.Ε. Τα Μέλη

   Κανελλόπουλος Γ., Γκιώνης Ι.,
               Φεγγερός Β.,  Θεοδωρακόπουλος

Γ.
    Πετρόπουλος Χ.

               ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ
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