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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΝΙΣΥΡΟΥ
Αριθ. Απόφασης 24/2020
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Απόσπασμα από το πρακτικό της 8/08-04-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
ΘΕΜΑ: «Έγκριση σύστασης πάγιας προκαταβολής και ορισμός υπόλογού και αναπληρωτή
αυτού για το 2020».
Στο Μανδράκι Νισύρου, σήμερα 08-04-2020 ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση, η οποία έγινε δια περιφοράς σύμφωνα με το άρθρο 10 της Π.Ν.Π. (αρ. ΦΕΚ Β΄55 /11-032020) και κατά τις προβλέψεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 κατά το διάστημα λήψης
μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορoνοϊού, στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την με αρ. πρωτ.
1963/02-04-2020 πρόσκληση του Προέδρου η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Νισύρου για να λάβει
απόφαση στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν την έναρξη της διαδικασίας ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα 7 μέλη της επιτροπής ήταν:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Παρόντες
Κορωναίος Χριστοφής, Πρόεδρος
Πάχος Βασίλειος
Τασιούλας Ευάγγελος
Καφετζηδάκη Δήμητρα
Διακομιχάλης Χαράλαμπος
Κατσιματίδου Άννα
Τριανταφύλλου Iωάννης

Απόντες

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία – καθώς από το σύνολο επτά (7) μελών ήταν όλοι παρόντες, ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της διαδικασίας και αναφερόμενος στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξής, λέει τα
παρακάτω:
Σύμφωνα με το άρθρο 173 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 207 του
Ν.4555/2018:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου παρέχεται πάγια
προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.
Με την απόφαση αυτήν ορίζονται:
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια των
πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τις Κοινότητες πληθυσμού μέχρι δύο
χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000 Ε), ενώ για τις υπόλοιπες Κοινότητες και
τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ
(2.000 Ε).
Για Δήμους με πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν (10.001) μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους το
ποσό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει τις τέσσερις χιλιάδες ευρώ (4.000 Ε) και για Δήμους άνω των
τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 Ε).
γ) Ο δημοτικός υπάλληλος ή και ο αναπληρωτής του, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο
οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου.
2. Ο δήμαρχος ή ο πρόεδρος της Κοινότητας, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια
λογιστική υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται
σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.
3. Για τις προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή,
αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400 Ε), δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που
προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών.
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4. Στα δημοτικά και τοπικά διαμερίσματα συνιστάται πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού
αριθμού του προϋπολογισμού του οικείου Ο.Τ.Α.. Το συνολικό ποσό της πάγιας προκαταβολής για όλα
τα δημοτικά διαμερίσματα δεν μπορεί να υπερβαίνει το ανώτατο όριο, που ορίζεται, κάθε φορά για το
Δήμο και κατανέμεται σε κάθε δημοτικό διαμέρισμα με απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής. Ειδικά το
ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε τοπικό διαμέρισμα με πληθυσμό μέχρι χιλίους (1.000)
κατοίκους ανέρχεται σε χίλια ευρώ (1.000 €) και με μεγαλύτερο πληθυσμό δύο χιλιάδες ευρώ (2.000 €).
5. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της
Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού, που ανήκουν στον οικείο δήμο, μετά από πρόταση των
υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών
είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης γ'.».
Στον Κ.Α. 00.8251.01, του προϋπολογισμού του έτους 2020 έχει εγγραφεί πίστωση για την παροχή
παγίας προκαταβολής ποσού συνολικά 2.000,00 €.
Με βάση τα παραπάνω προτείνω τη σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου ποσού 2.000,00 €.
Προτείνω να οριστεί υπόλογος της παγίας προκαταβολής η δημοτική υπάλληλος Σφακιανού Ανθούλα
κλάδου Διοικητικών κατηγορίας ΔΕ1 στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το ένταλμα και η οποία θα ενεργεί
τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου και
αναπληρωτής αυτής ο Παπαδάκης Ιωάννης κλάδου Οδηγών απορριμματοφόρων κατηγορίας ΔΕ29..
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
 το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως τροποποιήθηκε από το
άρθρο 207 του Ν.4555/18,
 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.Δ.,
 τη σχετική πίστωση συνολικά 2.000,00 € στον Κ.Α. 00.8251.01 του προϋπολογισμού 2020,
 τα άρθρα 32 έως 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959,
 την περίπτ. ε’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του
άρθρου 203 του Ν.4555/18,
 το άρθρο 204 του Ν.4555/18.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Α. Συστήνει πάγια προκαταβολή για το Δήμο Νισύρου, συνολικά ποσού 2.000,00 €.
Ορίζεται υπόλογος της παγίας προκαταβολής η δημοτική υπάλληλος Σφακιανού Ανθούλα κλάδου
Διοικητικών κατηγορίας ΔΕ1 στο όνομα της οποίας θα εκδοθεί το ένταλμα και η οποία θα ενεργεί τις
πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
Αναπληρωτής της ορίζεται ο Παπαδάκης Ιωάννης κλάδου Οδηγών απορριμματοφόρων κατηγορίας ΔΕ29.
Β. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη για την οποία υπάρχει
επαρκής σχετική πίστωση στον τρέχοντα προϋπολογισμό και η εκτέλεση της θεωρείται επιτακτική για
την ορθή λειτουργία των υπηρεσιών.
Γ. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34, 35
και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 και του άρθρου 173 του Ν.3463/06.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αριθ. 24/2020.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ Ι. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ

Σωστό Απόσπασμα
Νίσυρος 09-04-2020
ΚΕΤΣΕ ΑΝΝΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Πάχος Βασίλειος
Τασιούλας Ευάγγελος
Καφετζηδάκη Δήμητρα
Διακομιχάλης Χαράλαμπος
Κατσιματίδου Άννα
Τριανταφύλλου Ιωάννης

