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Από το αριθ.1/16-1-2019 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 15

Περίληψη
Σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2019

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 16 Ιανουαρίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 14:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.645/10-1-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Μποζ Ραμαδάν
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Καρά Αχμέτ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Λύρατζης Πασχάλης
2) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης Κοινωνία Δημοτών Εμμανουήλ
Φανουράκης
Ο Πρόεδρος Κυριάκος Παπαδόπουλος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την
αριθμ.πρωτ.475/8-1-2019 εισήγηση του τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: Α. Tις διατάξεις του άρθρου 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ Α’ 114 /15-6-59),
σύμφωνα με τις οποίες: «1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του
άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός
εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω
προυπολογισμώ. 3. Ο διαχειριζόμενος την παγίαν προκαταβολήν υπάλληλος παραδίδει επί αποδείξει
προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ Άυτού πληρωμών,
άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του
παρόντος.4. Ο δημοτικός ταμίας μετά τον έλεγχον των υποβληθέντων, αυτώ δικαιολογητικών καταβάλλει
εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς ανανέωσιν ταύτης, ίνα ούτω
παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν. 5. Τα
δικαιολογητικά ταύτα μετά τον προσήκοντα έλεγχον παρά της αρμοδίας λογιστικής υπηρεσίας,
υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των γενομένων δαπανών, μεθ'ο εκδίδονται
ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν τω προυπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων
δι'εκάστην των δαπανών τούτων και επ'ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των
χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν
υπαλλήλου. 6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν
παρΆυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον. 7. Κατά τα λοιπά επί
της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν
άρθ.32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.» Β. Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκαν από τις
διατάξεις του άρθρου 207 του Ν. 4555/2018 [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] σύμφωνα με τις οποίες: «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 ~), ενώ για τις υπόλοιπες Κοινότητες και τους Δήμους με πληθυσμό μέχρι δέκα
χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ (2.000 ~). 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 ~) και για Δήμους άνω των τριάντα χιλιάδων και ενός (30.001) κατοίκων το
ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 ~). 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
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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 ~),
δεν απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία
ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. 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΄». Γ. Τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο του
δήμου προς το οποίο απευθύνεται η τήρηση των γενικών αρχών δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1
του Ν.2362/1995.
Δ. Την με αριθμό 234 /2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβούλιου με θέμα :«Άνοιγμα τραπεζικού
λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη διαχείριση της παγίας προκαταβολής του Δήμου Ξάνθης και ορισμός
υπολόγων διαχείρισης». Ε. Τον προϋπολογισμό του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2019, όπου στο
σκέλος των εξόδων και στον Κ.Α. 02.00.8251 με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή», υπάρχει εγγεγραμμένη
πίστωση 6.000 €, για την πληρωμή όλων των δαπανών που αφορούν την παγία προκαταβολή. Δαπάνες που
εξαιρούνται της πληρωμής από την πάγια προκαταβολή δεν αναφέρει ο νόμος. Συνεπώς μπορούν να
πληρώνονται δαπάνες όλων των Κ.Α. του προϋπολογισμού.
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της σύστασης παγίας
προκαταβολής, ύψους 6.000 €, στο όνομα τoυ υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Αποστολίδη Ελευθέριου.
Αναπληρωτής αυτού ορίζεται η υπάλληλος του Δήμου Κοκκίνου Περιστέρα. Με το ποσό της παγίας
προκαταβολής θα διενεργούνται πληρωμές μέχρι 400 €, σε βάρος όλων των κωδικών του προϋπολογισμού
του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2019.
Η διαχείριση, απόδοση και η ανανέωση της παγίας προκαταβολής θα γίνεται σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και 173 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν
τροποποιηθεί και ισχύουν».
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύσταση παγίας προκαταβολής, ύψους 6.000€, στο όνομα τoυ υπαλλήλου του Δήμου
Ξάνθης Αποστολίδη Ελευθέριου με αναπληρώτρια την υπάλληλο του Δήμου Κοκκίνου Περιστέρα.
Επισημαίνεται ότι με το ποσό της παγίας προκαταβολής θα διενεργούνται πληρωμές μέχρι 400 €, σε
βάρος όλων των κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, οικονομικού έτους 2019.
Η διαχείριση, απόδοση και η ανανέωση της παγίας προκαταβολής θα γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις
των άρθρων 35 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 και 173 του Ν. 3463/2006, όπως έχουν τροποποιηθεί και
ισχύουν.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 18-1-2019
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

