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Θέμα: «Σύσταση παγίας προκαταβολής, ορισμός υπολόγου και καθορισμός  
          δαπανών για το έτος 2013». 

 
           Σήμερα την 12/3/2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 μ.μ., το  Διοικητικό  
Συμβούλιο του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ – ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου», συνήλθε  σε Τακτική 
Συνεδρίαση στο Γραφείο Διεύθυνσης του Ν.Π.Δ.Δ., Νέστορος 101, 2ος όροφος, ύστερα 
από την υπ΄ αριθμ. 521/8-3-2013 πρόσκληση της Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, 
κας Μηλιώνη Παναγιώτας, που  δημοσιεύθηκε  στον  ειδικό  χώρο  του  Δημοτικού  
Καταστήματος  και  επιδόθηκε  σε  όλα  τα  μέλη  του  Δ.Σ. στις  8/3/2013. 
 
Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  απαρτίζεται  από  δεκαπέντε  (15)  μέλη. 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
1. Μηλιώνη Παναγιώτα, Πρόεδρος Δ.Σ. 
2. Βασιλόπουλος Δημήτριος, Αντιπρόεδρος Δ.Σ. 
3. Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος, μέλος Δ.Σ. 
4. Γρετσίστα Ελένη, μέλος Δ.Σ. 
5. Μακρυγιάννης Σταύρος, μέλος Δ.Σ. 
6. Τσιλιάνη Γεωργία, μέλος Δ.Σ. 
7. Ματαφιάς Τιμόθεος, μέλος Δ.Σ. 
8. Κρητικού Ακίνδυνη, μέλος Δ.Σ. 
 
 
ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Χαραλαμπόπουλος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ. 
2. Βέργος Ιωάννης, μέλος Δ.Σ.  
3. Αθανασόπουλος Απόστολος, μέλος Δ.Σ. 
4. Κουτσιανάς Πάνος, μέλος Δ.Σ. 
5. Φουντούλης Σπύρος, μέλος Δ.Σ. 
6. Κοκονάκης Αριστείδης, μέλος Δ.Σ. 
7. Πιεράκος Χρήστος, μέλος Δ.Σ. 

 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 

της Συνεδρίασης και το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στην εξέταση του 2ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης.  

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              
    ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                        
       ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ 
Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ  
ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ  
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ»  
ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου   
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
ΑΔΑ: 
 
Αρ. Πρωτ.:  573/13-3-2013 
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ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α.  Δήμου Ιλίου, στις 
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Η Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου  εισάγει στο Συμβούλιο για συζήτηση το 

2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, που αφορά στη «Σύσταση παγίας προκαταβολής, 
ορισμός υπολόγου και καθορισμός δαπανών για το έτος 2013» και αναφέρει στο 
Δ.Σ. ότι στον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, οικονομικού 
έτους 2013 έχει γραφεί στα έξοδα με Κ.Α. 80.8251 και με τίτλο «Παγία Προκαταβολή», 
το ποσό των 4.400,00 ευρώ και προτείνει τη λήψη σχετικής απόφασης. 

 

  
ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 
Έχοντας υπόψη 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 Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Συστήνει λογαριασμό Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2013, σε βάρος του 

Κ.Α. 80.8251 του προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, 
οικονομικού έτους 2013, ποσού 4.400,00 € (τεσσάρων χιλιάδων 
τετρακοσίων ευρώ), για την πληρωμή μικρών δαπανών του Ν.Π.Δ.Δ. 

2. Ορίζει ως υπόλογο, την υπάλληλο του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου, 
κα Μπουλούτα Διονυσία, στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το χρηματικό 
ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές με έγγραφες εντολές της 
Προέδρου Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗ.ΚΕ.Π.Α.Κ.Α. Δήμου Ιλίου. 

 
Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την Παγία Προκαταβολή, θα βαρύνουν τον 
Κ.Α. που έχει εγγραφεί στον προϋπολογισμό έτους 2013 και το ύψος του θα 
κυμαίνεται στα όρια των εν λόγω πιστώσεων, ήτοι: 
 

• Προμήθεια διαφόρων εντύπων, βιβλίων. 
• Προμήθεια χρωμάτων, σιδηρικών, τζαμιών, κλειδιών, κλειδαριών 
• Προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών 
• Προμήθεια υδραυλικών υλικών 
• Προμήθεια οικοδομικών υλικών 
• Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών και ανταλλακτικών, τηλεφωνικών 

συσκευών 
• Προμήθεια αριθμομηχανών, γραφομηχανών και ανταλλακτικών 
• Προμήθεια μηχανογραφικού και φωτοτυπικού χαρτιού, tonner και 

ανταλλακτικών κομπιούτερ και φωτοτυπικού μηχανήματος 
• Ταχυδρομικά Τέλη 
• Δικαστικά και Συμβολαιογραφικά έξοδα 
• Καθαρισμός μοκετών και κουρτινών  
• Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτυπωτών και  

FAX 
• Επισκευή γραφομηχανών και αριθμομηχανών 
• Επισκευή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών 
• Δημοσιεύσεις στις εφημερίδες 
• Προμήθεια φυτοφαρμάκων, εργαλείων κήπων, χώματος 
• Προμήθεια οικιακών σκευών 
• Προμήθεια υγειονομικού & φαρμακευτικού υλικού 
• Μικροδαπάνες (π.χ. είδη ραπτικής και άλλα) 
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Οι παραπάνω δαπάνες θα βαρύνουν τους κατωτέρω κωδικούς αριθμούς του 
προϋπολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ., οικονομικού έτους 2013: 
 
Κ.Α.   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 
00                    ΓΕΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
00.6221   «Ταχυδρομικά Τέλη» 

00.6441   «Συμμετοχές σε συνέδρια συναντήσεις και συνδιαλέξεις» 

00.6451   «Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» 

00.6492   «Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή  

  συμβιβαστικών πράξεων» 

 
10    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
10.6264.0001    «Συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων» 
 
10.6264.0003    «Συντήρηση καυστήρων» 
 
10.6264.0004    «Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων» 

10.6264.0005    «Συντήρηση εκτυπωτών» 

10.6264.0006    «Συντήρηση FAX» 

10.6265.0001    «Συντήρηση και επισκευή επίπλων και λοιπού εξοπλισμού          

   σκευών και λοιπού εξοπλισμού» 

10.6265.0002    «Συντήρηση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών» 

10.6275             «Δαπάνες καθαρισμού φρεατίων, δεξαμενών κ.λ.π.» 

10.6277.0001    «Δαπάνες καθαρισμού μοκετών, κτιρίων κ.λ.π.» 

10.6277.0002    «Δαπάνες για απολύμανση κτιρίων» 

10.6277.0007  «Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, άρδευση, φωτισμό,          

καθαριότητα» 

10.6463    «Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων» 

10.6611     «Προμήθεια βιβλίων» 

10.6612     «Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων» 

   10.6613  «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και    

πολλαπλών εκτυπώσεων» 

10.6614    «Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου» 

10.6615    «Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις» 

10.6621.0002   «Προμήθεια ειδών ιματισμού» 

10.6621.0003     «Προμήθεια μοκετών, κουρτινών,  χλοοταπήτων, πλαστικών            

δαπέδων» 
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10.6621.0005   «Προμήθεια ειδών ψυχαγωγίας» 

10.6621.0007   «Προμήθεια ειδών μαγειρείου και εστίασης» 

10.6621.0008   «Προμήθεια εποπτικού υλικού» 

10.6631.0001    «Προμήθεια υγειονομικού και φαρμακευτικού υλικού» 

10.6633               «Προμήθεια χημικού υλικού (Απολυμαντικά, χημικά,    

      κ.λ.π.)» 

10.6635    «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας»    

10.6652     «Προμήθεια φωτογραφικού υλικού» 

10.6653    «Προμήθεια κινηματογραφικού υλικού» 

10.6654    «Προμήθεια λοιπού υλικού» 

10.6661.0001  «Προμήθεια ηλεκτρολογικών-υδραυλικών υλικών,   

   χρωμάτων, σιδηρικών» 

10.6662    «Υλικά συντήρησης και επισκευής λοιπών                   

   εγκαταστάσεων» 

10.6691    «Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και 

                                    φωτογραφήσεων» 

10.6692    «Προμήθεια σπόρων, φυτών, δενδρυλλίων» 

10.6699.0001   «Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων» 

10.6699.0003   «Προμήθεια υλικών που δεν κατανομάζονται ειδικά» 

10.6699.0004   «Προμήθεια φιαλών πετρογκάζ» 

10.6699.0007   «Προμήθεια καλοκαιρινών στολών χορού» 

10.6699.0008   «Προμήθεια ειδών χειροτεχνίας» 

10.7133.0002   «Προμήθεια ηλεκτρικών συσκευών» 

10.7133.0004   «Προμήθεια φωτοτυπικών μηχανημάτων και FAX» 

10.7135.0001   «Λοιπός Εξοπλισμός»  

10.7135.0003   «Προμήθεια τηλεοράσεων, DVD και εξαρτημάτων τους».   
 
Στη  συνέχεια υπογράφεται  από τα  παρόντα  στη  συνεδρίαση Μέλη. 
 
Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ  Δ.Σ.              ΤΑ   ΜΕΛΗ 

Βασιλόπουλος Δημήτριος 
Θεοδωρακόπουλος Γεώργιος 
Γρετσίστα Ελένη 

ΜΗΛΙΩΝΗ    ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ    Μακρυγιάννης Σταύρος 
Τσιλιάνη Γεωργία 
Ματαφιάς Τιμόθεος 
Κρητικού Ακίνδυνη  
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