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ΘΕΜΑ:  ∆ιάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για δαπάνες που θα διενεργηθούν 

µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών κοινοτήτων του ∆ήµου.  

 
 
 Έχοντας υπόψη:  
 

1. Tις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν3463/2006 περί πάγιας προκαταβολής µε απόφαση 

της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής ή του Κοινοτικού Συµβουλίου παρέχεται πάγια προκαταβολή 

σε βάρος του σχετικού αριθµού του προϋπολογισµού. 

2. Tο άρθρο 72 του Ν.3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 

δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 

σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και 

για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

3. Tις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» 

του Ν.3463/06. 

4. Tις διατάξεις του Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες. 

5. Tην υπ’ αριθµ. 30/20.04.2011 ΚΥΑ ΥΠΕΣΑΗ∆Α Οικονοµικών. 

6. Tη σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2014. 

7. Την υπ΄ αριθ. 343/14-10-2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής. 

 
 

Με την υπ΄ αριθ. 343/14-10-2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η χορήγηση   

της πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2014 στους Προέδρους των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων για τη νέα 

∆ηµοτική περίοδο και διατέθηκε συνολική πίστωση ποσού €14.000,00 από τον Κ.Α. των 

εξόδων 80.8251 µε την ονοµασία «Πάγια προκαταβολή». 

Με τις διατάξεις της παρ.1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 (ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ) 

˝Οικονοµική Επιτροπή – Αρµοδιότητες” µεταξύ των άλλων αναφέρεται: “ Αποφασίζει για την 

έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες 

που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, καθώς επίσης 

αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής 

υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις”. 

Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
              ∆ήµου ∆ιονύσου 



  

Σύµφωνα µε τα ανωτέρω παρακαλούµε για τη λήψη σχετικής απόφασης µε την οποία 

προτείνεται: 

1. Η έγκριση της διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του προϋπολογισµού ο.ε. 2014, για 

δαπάνες που θα διενεργηθούν µέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών 

κοινοτήτων του ∆ήµου σε βάρος των παρακάτω ΚΑ των εξόδων: 

 

Α/Α ΑΑΥ  ΗΜΕΡ. Κ.Α. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΟΣΟ 

1 640 7/11/2014 35.7135.0003 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ∆ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2.000,00 € 

2 641 7/11/2014 25.6662.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Υ∆ΡΑΥΛΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ (ΒΑΝΕΣ, 
ΣΩΛΗΝΕΣ , ΦΡΕΑΤΙΑ, Υ∆ΡΟΜΕΤΡΑ, ΚΛΠ) 2.000,00 € 

3 642 7/11/2014 25.6262.0007 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ ΑΓΩΓΩΝ 
Υ∆ΡΕΥΣΗΣ  2.000,00 € 

4 643 7/11/2014 30.6261.0003 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ 2.000,00 € 

5 644 7/11/2014 10.6661.0002 ΥΛΙΚΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ 1.000,00 € 

6 645 7/11/2014 00.6495.0001 ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ  2.000,00 € 

 

2. Μέσω της πάγιας προκαταβολής των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων να µπορούν να 

πληρώνονται δαπάνες προµηθειών, εργασιών, µεταφορών, µέχρι του ύψους των 400,00 

ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ), για τις οποίες δεν απαιτείται η τήρηση των 

διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει ή ισχύει στην κατά περίπτωση νοµοθεσία ούτε 

σύνταξη µελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών (παρ. 3 άρθρου 173 Ν. 3463/2006 - Κ∆∆)  

σε βάρος των παραπάνω Κ.Α. εξόδων και συνολικά σε κάθε Κ.Α. εξόδων µέχρι του 

ποσού της δέσµευσης σ΄αυτόν.  

 

3. Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων θα γίνει σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34, 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ 

 
 

ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ ΜΑΓΓΙΝΑ 


