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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   02/2008 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   019/2008 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 10η Ιανουαρίου 2008, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00  

στο Δημαρχιακό Κατάστημα της οδού Αριστομένους 28, συνέρχεται η Δημαρχιακή Επιτροπή 

του Δήμου Καλαμάτας, στην αναβληθείσα  2η/2008 της 7ης Ιανουαρίου 2008 αρχικά 

προγραμματισθείσας συνεδρίασης, με την από 3-1-2008 πρόσκληση του κ. Προέδρου που 

επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο,  ύστερα από τηλεφωνική ενημέρωση και με την αποδοχή 

των μελών Δημαρχιακής Επιτροπής περί της αναβολής, με τα ίδια θέματα της ημερήσιας 

διάταξης.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Καμβυσίδης 

Ιωάννης, 2) Κουδούνης Αργύριος, 3) Λαγανάκος Γεώργιος και 4) Πολίτης Δημήτριος.  

 

Δεν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόμιμα τα τακτικά μέλη  κ.κ. 1) Αλευράς Διονύσιος και 

2) Κοσμόπουλος Βασίλειος. 

 

 

 

Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 

συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2008. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 28-12-2007 (αριθ. πρωτ. 
30130/31-12-2008 Δήμου Καλαμάτας) εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής : 

 
 
ΘΕΜΑ : «Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους 2008» 
 
Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων :  α) 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 περί οικονομικής 
διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων (Φ.Ε.Κ. 114 Α΄/59), β) 173 του νέου 
Δ.Κ.Κ. Ν.3463/ 08/06/2006  (Φ.Ε.Κ. Α΄ 114/06),  γ) την υπ’ αριθμ. 22537/22-6-1999 
απόφαση ΥΠΕΣΔΔΑ (Φ.Ε.Κ. 1322/Β), με απόφαση Δημαρχιακής Επιτροπής παρέχεται παγία 
προκαταβολή σε βάρος του σχετικού Κ.Α. του Δημοτικού προϋπολογισμού. 
 
Στην απόφαση αυτή ορίζονται :  
 
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την παγία προκαταβολή και το ύψος τους, 

στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του 
προϋπολογισμού. 

 
β) Το ποσό της προκαταβολής, που για Δήμους με πληθυσμό άνω των 30.000 κατοίκων 

δεν μπορεί να υπερβαίνει τις έξι χιλιάδες Ευρώ (6.000 €) (άρθρο 28 παρ. 2 του Ν. 
3202/03 ΦΕΚ 284 Α’ ).  

 
γ) Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα της παγίας 

προκαταβολής και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τα οριζόμενα στις 
σχετικές διατάξεις και σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου.  
Προτείνεται η σύσταση της παγίας προκαταβολής στο όνομα του υπαλλήλου του 
οικ/κου τμήματος  κου Μοσχοβίτη Θεμιστοκλή. 

 
Ο Κ.Α. της παγίας προκαταβολής σύμφωνα, με την υπ’ αριθμ. 7028/3-2-04 Κ.Υ.Α. των 
ΥΠΕΣΔΔΑ, Οικονομίας και Οικονομικών αναφορικά με τον καθορισμό του τύπου του 
προϋπολογισμού των Δήμων και Κοινοτήτων έτους 2007, θα είναι ο 8251 «παγία 
προκαταβολή».  
 
     Σύμφωνα με το άρθρο 173 παρ 1 εδάφιο α΄ Ν.3463 /06 - νέος Δ.Κ.Κ., αναφέρομε 
αναλυτικά  τους Κωδικούς Αριθμούς  (Κ.Α.)  σε βάρος των πιστώσεων των οποίων θα 
πληρώνονται οι δαπάνες της παγίας προκαταβολής. 
1) Κ.Α. 00.6111   Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων. 
2) Κ.Α. 00.6221   Ταχυδρομικά τέλη  
3) Κ.Α. 00.6433   Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών 
4) Κ.Α. 00.6434   Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 
5) Κ.Α. 00.6494   Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών 
6) Κ.Α. 00.6495   Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως                                                                              
7) Κ.Α. 10.6111   Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
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 8) K.A. 10.6411   Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
 9) Κ.Α. 10.6611   Προμήθεια βιβλίων κλπ (εκτός συνδρομών) 
10) Κ.Α. 10.6699   Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 
11) Κ.Α. 10.7135  Λοιπός εξοπλισμός 
12) Κ.Α. 20.6322  Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
13) Κ.Α. 20.6323   Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
14) Κ.Α. 20.6263    Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων 
15) Κ.Α. 20.6264    Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων 
16) K.A. 20.6411   Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
17) Κ.Α.  20.6671   Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
18) Κ.Α.  20.6672   Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
19) Κ.Α.  20.6699   Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων 
20)  Κ.Α.  30.6322   Τέλη κυκλοφορίας φορτηγών αυτοκινήτων 
21) Κ.Α.  30.6323  Λοιπά τέλη κυκλοφορίας 
22)   K.A. 30.6411   Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
23) Κ.Α.  30.6671   Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
24) Κ.Α.  30.6672   Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
25) Κ.Α.  35. 6671  Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων 
26) Κ.Α.  35. 6672   Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων 
27) K.A.  40.6111   Αμοιβές νομικών και συμβολαιογράφων 
 
 
          Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ                                  Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
        ΤΟΥ ΟΙΚ. ΤΜΗΜΑΤΟΣ                                                                                                            
          ΛΙΒΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ                                           ΚΛΕΙΔΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ                      
 
Κλείνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά.  
 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση καθώς και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,   
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

 
 
Εγκρίνει την σύσταση παγίας προκαταβολής στο όνομα του υπαλλήλου του 
Οικονομικού Τμήματος του Δήμου Καλαμάτας κου Μοσχοβίτη Θεμιστοκλή, με το 
ποσόν των έξι χιλιάδων Ευρώ (6.000 €), σε βάρος του με τίτλο «παγία 
προκαταβολή» Κ.Α. 8251 του δημοτικού προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 
2008, προκειμένου να καλυφθούν μικρές επείγουσες δαπάνες του Δήμου που 
αφορούν σε :  
 
1. Ταχυδρομικά τέλη  
 
2. Τέλη κυκλοφορίας οχημάτων / μηχανημάτων του Δήμου 
 
3. Έξοδα κίνησης – Διόδια ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων 
 
4. Μεταφορές δεμάτων και φακέλων 
 
5. Προμήθεια εντύπων υπηρεσιών 
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6. Προμήθεια βιβλίων υπηρεσιών 
 
7. Τεχνικό έλεγχο οχημάτων 
 
8. Προμήθειες μικροαντικειμένων καθώς και λοιπές μικροδαπάνες που δεν 

μπορούν να πληρωθούν με την άμεση έκδοση χρηματικών ενταλμάτων. 
  

9. Ανταλλακτικά αυτοκινήτων τα οποία αποστέλλονται στο Δήμο Καλαμάτας με 
αντικαταβολή. 

 
 
Τις πληρωμές θα ενεργεί ο παραπάνω υπάλληλος, μετά από έγγραφες εντολές 
του Δημάρχου Καλαμάτας, σύμφωνα με όσα προβλέπουν οι διατάξεις της 
υπουργικής απόφασης 22537/22-6-1999 (ΦΕΚ 1322/Β΄). 

 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασμα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Καμβυσίδης Ιωάννης 

  2. Κουδούνης Αργύριος 

  3. Πολίτης Δημήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 14 Ιανουαρίου 2008 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 

 


