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Από το 3o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιανουαρίου 2016
Αριθ. απόφασης

18
Περίληψη
Σύσταση παγίας προκαταβολής έτους
2016.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιανουαρίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 1546/15-01-2016 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα επτά (7) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Δημαρχόπουλος Χαράλαμπος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Τριανταφυλλίδης Κων/νος
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

Απόντες
1.Αγκόρτζας Απόστολος
2. Μπαντάκ Σιαμπάν

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1. Αργύριος Ζολώτας Δ/ντής Οικονομικών Υπηρεσιών, εισηγητής χωρίς ψήφο.
2. Χριστίνα Ράλλη, εισηγήτρια χωρίς ψήφο.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ.Γεώργιος Κολλάρος αναπληρωματικό μέλος
της Οικονομικής Επιτροπής.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
αφού εισηγήθηκε το 17ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της
την υπ΄αριθ. 295/05-01-2016, εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία
έχει ως εξής: Θέμα: Σύσταση Παγίας Προκαταβολής έτους 2016 .
Έχοντας υπόψη :
α) το άρθρο 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959), σύμφωνα με το οποίο:
«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.
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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) το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο:
«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 ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή
του προέδρου της Κοινότητας.
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 ~)».
γ) το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 6.000 ευρώ στον Κ.Α. 02.00.8251 με
τίτλο «Πάγια Προκαταβολή» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 , όπως
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αυτός εγκρίθηκε , 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 για το έτος 2016 , ύψους 6.000 ευρώ , στο όνομα της
υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Γκιρδάκη Φωτεινής του Σταύρου , κλάδου ΔΕ
Διοικητικού με βαθμό Γ’ , το οποίο θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.8251 με
τίτλο «Πάγια Προκαταβολή» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 .
Με το ποσό της παγίας προκαταβολής θα διενεργούνται πληρωμές δαπανών μέχρι 400
ευρώ , σε βάρος όλων των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2016 . Η
διαχείριση , απόδοση και ανανέωση της παγίας προκαταβολής θα γίνεται σύμφωνα με
τις ανωτέρω διατάξεις .
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :

α) το άρθρο 35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959), σύμφωνα με το οποίο:
«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) το άρθρο 173 του Ν. 3463/2006 σύμφωνα με το οποίο:
«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.
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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 ή κοινοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα
και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή
του προέδρου της Κοινότητας.
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 ~)».
γ) το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση 6.000 ευρώ στον Κ.Α. 02.00.8251
με τίτλο «Πάγια Προκαταβολή» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 ,
όπως αυτός εγκρίθηκε , 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 για το έτος 2016 , ύψους 6.000 ευρώ , στο όνομα της
υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης Γκιρδάκη Φωτεινής του Σταύρου , κλάδου ΔΕ
Διοικητικού με βαθμό Γ’ , το οποίο θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.8251 με
τίτλο «Πάγια Προκαταβολή» του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016 .
Με το ποσό της παγίας προκαταβολής θα διενεργούνται πληρωμές δαπανών μέχρι 400
ευρώ , σε βάρος όλων των Κ.Α. του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2016 . Η
διαχείριση , απόδοση και ανανέωση της παγίας προκαταβολής θα γίνεται σύμφωνα με
τις ανωτέρω διατάξεις .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη σύσταση παγίας προκαταβολής στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου
Ξάνθης Γκιρδάκη Φωτεινής του Σταύρου, κλάδου ΔΕ1 /Διοικητικού, ποσού έξι χιλιάδων
ευρώ (6.000,00€), το οποίο θα βαρύνει την πίστωση του Κ.Α. 02.00.8251 με τίτλο
«Παγία Προκαταβολή».
Με το ποσό της παγίας προκαταβολής θα διενεργούνται πληρωμές μέχρι τετρακοσίων
ευρών (400 €), σε βάρος όλων των κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης,
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οικονομικού έτους 2016. 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».

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 18/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 25 Ιανουαρίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής

Στυλιανή Μόσχου

