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ύψος  αυτής  µε βάση  τον πληθυσµό.  Υπόλογος  για  τη  διαχείριση  της  πάγιας  προκαταβολής
είναι  ο  πρόεδρος  του  συµβουλίου  της  δηµοτικής  κοινότητας  ή  ο  πρόεδρος  της  τοπικής
κοινότητας.

Κατ' εξουσιοδότηση της παραπάνω διάταξης εκδόθηκε η υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ
2044/30.12.2010 τεύχος  Β’)  Απόφαση  ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.  .  σύµφωνα  µε  την  οποία  ορίζονται  τα
εξής:

"1. Στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες συνιστάται µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής

πάγια  προκαταβολή  σε  βάρος  του  σχετικού  κωδικού  αριθµού  (Κ.Α.  00.8251)  του

προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου.

2. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δηµοτική ή τοπική κοινότητα, ανάλογα µε τον

πληθυσµό της, ανέρχεται στο ποσό των:

α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσµού.

β) ∆υο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δηµοτικές κοινότητες µε πληθυσµό έως δέκα χιλιάδες

(10.000) κατοίκους.

γ) Τριών  χιλιάδων (3.000) ευρώ  για τις δηµοτικές κοινότητες µε  πληθυσµό  από  10.001 και

περισσότερους κατοίκους.

3.Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το

σχετικό  χρηµατικό ένταλµα  και  ο  οποίος  θα  ενεργεί  τις  πληρωµές  σε  βάρος  αυτής,  είναι  ο

εκπρόσωπος  της  τοπικής  κοινότητας,  όταν  αυτή  έχει  πληθυσµό  έως  τριακόσιους  (300)

κατοίκους,  ο  πρόεδρος  του  συµβουλίου  της  τοπικής  κοινότητας,  όταν  αυτή  έχει  πληθυσµό

µεγαλύτερο  από  τριακόσιους  έναν  (301)  κατοίκους  και  ο  πρόεδρος  του  συµβουλίου  της

δηµοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωµές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες

εντολές του ∆ηµάρχου.

4.Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται µε τις

αρµοδιότητες  που  απονέµει  ο  νόµος  3852/2010  στις  δηµοτικές  ή  τοπικές  κοινότητες  ή

µεταβιβάζει σε αυτές το δηµοτικό συµβούλιο, όπως:

α) Η  δαπάνη  για  την  άµεση  αποκατάσταση  των  ζηµιών  επείγοντος  χαρακτήρα  στο  δίκτυο

ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ').

β)  Η  δαπάνη  για  την  επείγουσα  αποκατάσταση  βλαβών  στο  δηµοτικό  δίκτυο

ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82 περίπτ. δ').

γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων

των  παιδικών  χαρών,  όταν  πρόκειται  για  βλάβες  που  µπορούν  να  θέσουν  σε  κίνδυνο  την

ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε').

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων

γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ').

5.Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης

και  απόδοσης  (επιστροφής)  του  ποσού,  τις  υποχρεώσεις  και  τις  ευθύνες  των  υπολόγων,

εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35 του Β.∆. 17/5-15/06/1959

καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και 22-32 του Π.∆. 774/1980."

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη την από 2-1-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής

υπηρεσίας για δέσµευση της πίστωσης ύψους 24.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8251 πρ/µού

οικονοµικού έτους 2017. (α/α 55)

Σύµφωνα µε την τα στοιχεία της απογραφής 2011 (699/20-3-2014, τεύχος Β ΦΕΚ) προτείνεται

η σύσταση παγίας προκαταβολής ως κάτωθι:

1)Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Θέρµης  τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής  ύψους  3.000,00€

(πληθυσµός  15.963  κάτοικοι)  2)  Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Ν.  Ρυσίου  τη  σύσταση  παγίας

προκαταβολής  ύψους  2.000,00€  (πληθυσµός  2.961  κάτοικοι)  3)  Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα

Καρδίας τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 2.000,00€ (πληθυσµός 3.388 κάτοικοι), 4)

Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Πλαγιαρίου  τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής  ύψους  2.000,00€
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(πληθυσµός 5.417 κάτοικοι) 5) Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Ραιδεστού τη σύσταση παγίας

προκαταβολής ύψους 2.000,00 € (πληθυσµός 4.243 κάτοικοι) , 6) Στην ∆ηµοτική Κοινότητα

Ταγαράδων τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 2.000,00 € (πληθυσµός 2.088 κάτοικοι),

7) Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 2.000,00 €

(πληθυσµός 7.444 κάτοικοι), 8) Στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου τη σύσταση παγίας

προκαταβολής ύψους 1.000,00 € (πληθυσµός  1.943 κάτοικοι), 9) Στην ∆ηµοτική  Κοινότητα

Αγίας  Παρασκευής  τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής  ύψους  2.000,00 € (πληθυσµός  2.230

κάτοικοι), 10) Στην Τοπική Κοινότητα  Αγίου Αντωνίου τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής

ύψους  1.000,00  €  (πληθυσµός  877  κάτοικοι),  11)  Στην  Τοπική  Κοινότητα  Λιβαδίου  τη

σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 1.000,00 € (πληθυσµός 258 κάτοικοι), 12) Στην Τοπική

Κοινότητα Περιστεράς τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 1.000,00 € (πληθυσµός 768

κάτοικοι), 13) Στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους

1.000,00  €  (πληθυσµός  1.550  κάτοικοι)  και  14)  στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Βασιλικών  τη

σύσταση πάγιας προκαταβολής ύψους 2.000,00€ (πληθυσµός 4.185 κάτοικοι).

Ύστερα  από  τα  παραπάνω  πρότεινε  την  σύσταση  πάγιας  προκαταβολής  στις  ανωτέρω

∆ηµοτικές  και  Τοπικές  Κοινότητες,  ποσού  24.000,00€ και  τη  δέσµευση  της  πίστωσης  του

ανωτέρω ποσού σε βάρος του Κ.Α. 02.00.8251 πρ/µού οικονοµικού έτους 2017, κάλεσε δε την

Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

Επίσης  πρότεινε  από  το  ποσό  της  πάγιας  προκαταβολής  να  µπορεί  να  πληρώνεται
οποιαδήποτε δαπάνη στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί σε βάρος των παρακάτω
κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού έτους 2017:

 Κ.Α. Τίτλος ΠΑΥ Ποσό
δέσµευσης €

10.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 148 2.500,00

10.6613.001 Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων

148 100,00

10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λπ. 148 500,00

10.6661.001 ∆ιάφορα υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 150 4.000,00

10.6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 148 100,00

10.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 148 200,00

10.7135.001 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 149 2.100,00

35.7135.001 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 149 500,00

00.6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 147 800,00

30.6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 150 8.000,00

30.6662.001 Λοιπά υλικά  συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων

150 8.500,00

H Οικονοµική  Επιτροπή  αφού  έλαβε  υπόψη  της  την  εισήγηση  του  Προέδρου  της  και  τις
διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006, της παρ.8 του άρθρου 266 του Ν.3852/2010 και
την υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’) Απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α&Η. .

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι οµόφωνα

1. ∆εσµεύει  πίστωση  ποσού  24.000,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.8251  πρ/µού
οικονοµικού έτους 2017 για τη σύσταση πάγιας προκαταβολής στις ∆ηµοτικές και
Τοπικές κοινότητες του ∆ήµου Θέρµης. (α/α 55)

2. Συστήνει πάγια προκαταβολή για τις ∆ηµοτικές και Τοπικές Κοινότητες ως εξής:

1)Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Θέρµης  τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής  ύψους  3.000,00€

(πληθυσµός  15.963  κάτοικοι)  2)  Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Ν.  Ρυσίου  τη  σύσταση  παγίας

προκαταβολής  ύψους  2.000,00€  (πληθυσµός  2.961  κάτοικοι)  3)  Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα
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Καρδίας τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 2.000,00€ (πληθυσµός 3.388 κάτοικοι), 4)

Στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Πλαγιαρίου  τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής  ύψους  2.000,00€

(πληθυσµός 5.417 κάτοικοι) 5) Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Ν. Ραιδεστού τη σύσταση παγίας

προκαταβολής ύψους 2.000,00 € (πληθυσµός 4.243 κάτοικοι) , 6) Στην ∆ηµοτική Κοινότητα

Ταγαράδων τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 2.000,00 € (πληθυσµός 2.088 κάτοικοι),

7) Στην ∆ηµοτική Κοινότητα Τριλόφου τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 2.000,00 €

(πληθυσµός 7.444 κάτοικοι), 8) Στην Τοπική Κοινότητα Κάτω Σχολαρίου τη σύσταση παγίας

προκαταβολής ύψους 1.000,00 € (πληθυσµός 1.943 κάτοικοι), 9) Στην ∆ηµοτική Κοινότητα

Αγίας  Παρασκευής  τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής  ύψους  2.000,00 € (πληθυσµός  2.230

κάτοικοι), 10) Στην  Τοπική Κοινότητα Αγίου  Αντωνίου τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής

ύψους  1.000,00  €  (πληθυσµός  877  κάτοικοι),  11)  Στην  Τοπική  Κοινότητα  Λιβαδίου  τη

σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 1.000,00 € (πληθυσµός 258 κάτοικοι), 12) Στην Τοπική

Κοινότητα Περιστεράς τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους 1.000,00 € (πληθυσµός 768

κάτοικοι), 13) Στην Τοπική Κοινότητα Σουρωτής τη σύσταση παγίας προκαταβολής ύψους

1.000,00  €  (πληθυσµός  1.550  κάτοικοι)  και  14)  στη  ∆ηµοτική  Κοινότητα  Βασιλικών  τη

σύσταση πάγιας προκαταβολής ύψους 2.000,00€ (πληθυσµός 4.185 κάτοικοι).

3.  Τα  χρηµατικά  εντάλµατα  θα  εκδοθούν  στο  όνοµα  των  Προέδρων  των  συµβουλίων  των
∆ηµοτικών  και Τοπικών Κοινοτήτων,  οι  οποίοι καθίστανται  και  υπόλογοι.  Οι υπόλογοι  θα
διενεργούν τις πληρωµές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου.

Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση των υπολόγων θα γίνει σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του ∆ΚΚ και των άρθρων 35 και 7 του Β∆ 17/5-15/6/1959.

4. Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται µε τις
αρµοδιότητες  που  απονέµει  ο  νόµος  3852/2010  στις  δηµοτικές  ή  τοπικές  κοινότητες  ή
µεταβιβάζει σε αυτές το δηµοτικό συµβούλιο, όπως:

α) Η  δαπάνη  για  την  άµεση  αποκατάσταση  των  ζηµιών επείγοντος  χαρακτήρα  στο  δίκτυο
ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ').

β)  Η  δαπάνη  για  την  επείγουσα  αποκατάσταση  βλαβών  στο  δηµοτικό  δίκτυο
ηλεκτροφωτισµού (άρθρο 82 περίπτ. δ'). γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των
οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που
µπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε').

δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισµού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων
γενικά δηµοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ').

5. Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη στα όρια
των  πιστώσεων  που  έχουν  εγγραφεί  σε  βάρος  των  παρακάτω  κωδικών  αριθµών  του
προϋπολογισµού έτους 2017:

 Κ.Α. Τίτλος ΠΑΥ Ποσό
δέσµευσης €

10.6261.001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου 148 2.500,00

10.6613.001 Προµήθεια λοιπών εντύπων και υλικών µηχανογράφησης και 

πολλαπλών εκτυπώσεων

148 100,00

10.6611 Προµήθεια βιβλίων κ.λπ. 148 500,00

10.6661.001 ∆ιάφορα υλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων 150 4.000,00

10.6691.001 Προµήθεια ειδών σηµαιοστολισµού 148 100,00

10.6699 Λοιπές προµήθειες αναλωσίµων 148 200,00

10.7135.001 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 149 2.100,00

35.7135.001 Προµήθεια λοιπού εξοπλισµού 149 500,00

00.6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως 147 800,00

30.6262.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών µονίµων εγκαταστάσεων 150 8.000,00

30.6662.001 Λοιπά υλικά  συντήρησης και επισκευής λοιπών 

εγκαταστάσεων

150 8.500,00

ΑΔΑ: Ψ28ΘΩΡΣ-ΗΑΑ



Σηµειώνεται ότι µε την υπ’αριθµ. 51/2017 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής έχουν δεσµευτεί 

πιστώσεις για την πληρωµή των δαπανών της πάγιας προκαταβολής σε βάρος των παρακάτω 

κωδικών αριθµών του προϋπολογισµού οικ. 2017, όπως παρακάτω:

(1) Συνολικού ποσού 2.850,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 147) και συγκεκριµένα:

� ποσού  400,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6111  για  αµοιβές  νοµικών  και

συµβολαιογράφων

� ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221.001 για ταχυδροµικά τέλη

� ποσού  200,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6431.001  για  λοιπά  έξοδα  ενηµέρωσης  και

προβολής δραστηριοτήτων του ∆ήµου

� ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6434 για λοιπές δαπάνες δηµοσίων σχέσεων

� ποσού  200,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.00.6443.001 για  λοιπές  δαπάνες  δεξιώσεων  και

εθνικών ή τοπικών εορτών

� ποσού 800,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6495.001 για λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως

� ποσού 250,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6822 για προσαυξήσεις ασφαλιστικών ταµείων

Χρήσης 

(2) Συνολικού ποσού 4.000,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 148) και συγκεκριµένα:

� ποσού  2.500,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6261.001  για  λοιπές  συντηρήσεις  και

επισκευές κτιρίων ακινήτων του ∆ήµου

� ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6312.002 για ΚΤΕΟ οχηµάτων

� ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6462 για δηµοσίευση προκηρύξεων

� ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6434 για έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων

� ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6611 για προµήθεια βιβλίων κλπ

� ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6613.001 για προµήθεια λοιπών εντύπων και

υλικών µηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων

� ποσού 100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6615 για εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

� ποσού  100,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6691.001  για  προµήθεια  ειδών

σηµαιοστολισµού

� ποσού 200,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.6699 για λοιπές προµήθειες αναλωσίµων

(3) Συνολικού ποσού 3.100,00€ προϋπολογισµού οικ. Έτους 2017 (α/α 149) και συγκεκριµένα:

� ποσού 2.100,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.10.7135.001 για προµήθεια λοιπού εξοπλισµού

� ποσού  500,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.35.6321  για  τέλη  κυκλοφορίας  επιβατηγών

αυτοκινήτων

� ποσού 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.35.7135.001 για προµήθεια λοιπού εξοπλισµού

(4) Συνολικού  ποσού  20.500,00€  προϋπολογισµού  οικ.  Έτους  2017  (α/α  150)  και

συγκεκριµένα:

� ποσού  4.000,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.10.6661.001 για  λοιπά  υλικά  συντήρησης  και

επισκευής κτιρίων

� ποσού 8.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 02.30.6262.001 για συντήρηση και επισκευή λοιπών

µονίµων εγκαταστάσεων (πλην κτιρίων έργων)

� ποσού  8.500,00€ σε  βάρος  του  Κ.Α.  02.30.6662.001 για  λοιπά  υλικά  συντήρησης  και

επισκευής λοιπών εγκαταστάσεων

ΑΔΑ: Ψ28ΘΩΡΣ-ΗΑΑ



H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 52/2017

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

Υ Π ΟΓΡ Α Φ Ε Σ

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

∆ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ

1. Ελέγχθηκε και βεβαιώνεται ότι:

α) η ανωτέρω δαπάνη ποσού είκοσι τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (24.000,00€) 

είναι εντός του διαθέσιµου ποσοστού της υπό πρ/µό οικ. Έτους 2017 

του ∆ήµου Θέρµης και ΚΑΕ 02.00.8251 πίστωσης και

β) η συνδροµή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 

άρθρου 4 του Π.∆. 80/2016.

Καταχωρήθηκε µε α/α 55 στο βιβλίο 

Εγκρίσεων & εντολών πληρωµής της υπηρεσίας µας

Υπόλοιπο προς ανάληψη: 28.000,00€

H Προϊσταµένη της Οικονοµικής Υπηρεσίας 

Μαϊδου Ελένη

ΑΔΑ: Ψ28ΘΩΡΣ-ΗΑΑ
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