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Προς : Την Οικονοµική Επιτροπή           
              ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής 2015 και διάθεση πιστώσεων.   
 
  

Έχοντας υπόψη:  

 

1. Tις διατάξεις του άρθρού 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. Το ποσό της παγίας προκαταβολής  για ∆ήµους µε πληθυσµό πάνω από 30.001 κατοίκους, 

ανέρχεται  σε 6.000,00€  (Ν.3202/03). 

 

7. Tη σχετική πίστωση 6.000,00 € στον Κ.Α. 80.8251 του προϋπολογισµού οικονοµικού 

έτους 2015. 

 

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



            προτείνεται: 
 
            Α) η σύσταση πάγιας προκαταβολής ο.ε.2015 , για το ∆ήµο ∆ιονύσου  ποσού 6.000,00€. 
 
            Β) η διάθεση πίστωσης 6.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 80.8251 του προϋπολογισµού   

            έτους 2015 για τη σύσταση ισόποσης παγίας προκαταβολής του ∆ήµου.  

 

            Γ) ο ορισµός  τ… δηµοτικ…. υπαλλήλου ……………………………… του …………… 

            κλάδου ……………………………………………….. ως υπολόγου της παγίας 

 προκαταβολής, στο όνοµα τ….  οποί… θα εκδοθεί   το ένταλµα και η/ο οποί… θα 

 ενεργεί τις πληρωµές, σε βάρος της πάγιας  προκαταβολής, σύµφωνα µε έγγραφες 

 εντολές του ∆ηµάρχου.  

 

 ∆) η έγκριση της διάθεσης των  πιστώσεων  σε βάρος των  αντίστοιχων ΚΑ των  εξόδων 

 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2015, για την  αντιµετώπιση διαφόρων δαπανών του 

 ∆ήµου µέσω της πάγιας προκαταβολής, σύµφωνα µε τον επισυναπτόµενο πίνακα 1 που 

 αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. Η πληρωµή  δαπανών  µέχρι ύψους   400,00 

 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)  σε βάρος των παραπάνω Κ.Α. εξόδων και 

 συνολικά σε κάθε Κ.Α. εξόδων  µέχρι του ποσού της δέσµευσης σ΄αυτόν. Η διαχείριση 

 της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34, 35 και 

 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959.  

 

 

 

 

 

                                         
Κοινοποίηση : 
Γραφείο ∆ηµάρχου 
Τµήµα Λογιστηρίου 
Τµήµα Προµηθειών 
 
 
 
 
              Η Αντιδήµαρχος 
 
 
 
                                                                            Στέλλα-Σοφία Μαγγίνα 


