
                                                                    
                                                                                   
 
 
 
 
 
 
ΠΡΟΣ: 

       ΠΡΟΣ :  

 Διεύθυνση Οικονομικού 

 
        
   

 
  

 

ΘΕΜΑ : Αποστολή της  15/2018 πράξης της Οικονομικής  Επιτροπής 

   
Σας  στέλνουμε αντίγραφο της  15/2018  πράξης  της  Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά 

«Λήψη απόφασης για τη σύσταση & διαχείριση πάγιας προκαταβολής  έτους 

2018», προς ενημέρωση και για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες . 

 

  

 
 

  

                         Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
 
 
 
               ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Δ
Η
Μ
Ο
Σ
  
Γ
Λ
Υ
Φ
Α
Δ
Α
Σ 

 

 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
ΚΑΙ  ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
               
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : κ. Αμπέρτου Ευγενία  
Τηλ.: 213 2025 233 
Fax : 213 2025 204 
E-mail : e.abertou@glyfada.gr 

 

 
Γλυφάδα, 19.1.2018 
Αρ. Πρωτ. 2250 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                   ΑΔΑ: ΩΕΗ1Ω91-9ΜΓ 

NΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    
ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ                                                                    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
ΚΑΙ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                         Από το Πρακτικό της με αριθ. 2/2018 
                                                      Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής              
                                                     Αριθμός Απόφασης  15/2018 
    

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

«Λήψη απόφασης για  τη  σύσταση & διαχείριση πάγιας προκαταβολής  έτους 2018» 

 

Στη Γλυφάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα την 17η του μήνα Ιανουαρίου του έτους 
2018 ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη και ώρα 3.00 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση, η Οικονομική 
Επιτροπή Γλυφάδας ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 1593/12.1.2018 έγγραφη ειδοποίηση-
πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και 
επιδόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 6 του Ν. 
3852/2010 (87 Α΄) για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων σε θέματα που περιλαμβάνονται στην 
ημερήσια διάταξη της πιο πάνω πρόσκλησης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο κ. 
Πρόεδρος, διαπίστωσε ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν παρόντα 6 και συγκεκριμένα: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ/Δήμαρχος-Πρόεδρος ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (αναπληροί κ. Παπάζογλου Νικόλαο) 
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ 

ΒΑΓΓΕΛΑΤΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ (αναπληροί κ. Αλεβίζο Δημήτριο)  
 

Ο κ. Δήμαρχος – Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και άρχισε τη συζήτηση των θεμάτων της Οικονομικής Επιτροπής που 
περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη.  

 
Στη συνέχεια ο κ. Δήμαρχος - Πρόεδρος έθεσε υπόψη του Σώματος την έγγραφη εισήγησή 

του  επί του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης  «Λήψη απόφασης για  τη  σύσταση & 
διαχείριση πάγιας προκαταβολής  έτους 2018», η  οποία έχει ως εξής:  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Γλυφάδα,  16.1.2018      

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      Αρ. Πρωτ.:  1824 

ΔΗΜΟΣ ΓΛΥΦΑΔΑΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ                                   ΠΡΟΣ:  Τα μέλη της  

                                                                                       Οικονομικής  Επιτροπής 

 

ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης για  τη  σύσταση & διαχείριση πάγιας προκαταβολής  

έτους 2018» 

 

ΣΧΕΤ.: α) Κατάσταση  δαπανών  (με   το  ετήσιο   ύψος  τους),  που  θα  μπορούν να 

αντιμετωπισθούν  από την πάγια προκαταβολή Τμήματος Λογιστικού - Δ/νσης 

Οικονομικού. 

    β) Το με αριθ. 141/16.1.2018 σχέδιο Α.Α.Υ. 
   

    Ως γνωστό από τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ.8 του Ν.3852/2010 και 173 παρ. 1 

του Κ.Δ.Κ. (Νόμος 3463/2006 – ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α’), ορίζεται ότι με απόφαση της 

Δημαρχιακής Επιτροπής (πλέον Οικονομικής Επιτροπής), μπορεί να παρέχεται πάγια  

προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού του πρ/σμού του Δήμου. 

 

        Με την απόφαση αυτή 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 πρ/σμού (αρ. 173 παρ. 1 περιπτ. α΄Ν.3463/06). 

Β.    Το ποσό της προκαταβολής, που δε μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι  

χιλιάδων  (6.000,00) ευρώ για το Δήμο μας (πληθυσμό άνω των 30.000 

κατοίκων)(άρθρο 173 παρ.1 περιπτ. β΄Ν. 3463/2006). 

Γ.    Ο δημοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο 

οποίος ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με έγγραφες εντολές του δημάρχου ή 

του αρμόδιου αντιδημάρχου (άρ. 173 παρ. 1 περιπτ. γ΄Ν. 3463/06) 

            

Είναι επίσης γνωστό ότι, μετά την έκδοση της εγκριτικής απόφασης ο δήμαρχος ή 

ο αρμόδιος αντιδήμαρχος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια 

υπηρεσία του Δήμου, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα για κάθε δαπάνη σε βάρος 

των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού. Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται 

στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά  ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια 

προκαταβολή. 

            

 Πρόσθετα από  τις διατάξεις του άρθρου 173 παρ. 3 του πιο πάνω Νόμου 

3463/2006 (114 Α’), ορίζεται ότι  για τις προμήθειες , τις εργασίες και τις μεταφορές, 

που πληρώνονται από την πάγια προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων  (400) ευρώ, δεν 

απαιτείται η τήρηση των διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά 

περίπτωση νομοθεσία, ούτε η σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών, ενώ για 

πληρωμές άνω του ποσού των 400 € πρέπει να γίνονται με βάση τα δικαιολογητικά που 



προβλέπει ο νόμος για κάθε κατηγορία δαπάνης. Δηλαδή για κάθε δαπάνη που 

πληρώνεται από την παγία προκαταβολή πρέπει να υπάρχουν τα δικαιολογητικά που θα 

είχαν απαιτηθεί, εάν για την δαπάνη αυτή επρόκειτο να εκδοθεί κανονικό ένταλμα 

πληρωμής(άρθρο 35 παρ. 3 Β.Δ. 17/5-15/6/1959). 

    

    Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2017 και στη με Κ.Α. 

00.8251 πίστωση με την ονομασία «Πάγια Προκαταβολή» έχει εγγραφεί το ανώτατο 

ποσό των 6.000,00 €, από την οποία πίστωση θα μπορούν να πληρωθούν δαπάνες σε 

βάρος των πιο κάτω κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού 

έτους 2017 και στο ύψος που έχει εγγραφεί στην (α) συνημμένη κατάσταση και 

συγκεκριμένα οι δαπάνες με Κ.Α: 00.6073, 00.6113, 00.6154.0003, 00.6221, 

00.6434.0011, 00.6441.0001, 00.6443.0001, 00.6495.0001, 00.6495.0003, 

00.6821.0001, 10.6263.0001, 10.6279.0001, 10.6611, 10.6613.0007, 

10.6615.0008, 10.6612.0004, 10.6661.0001, 10.7133.0001, 20.6279.0012, 

25.6662.0002, 25.7312.0021. 

         Ενόψει των πιο πάνω και επειδή η πάγια προκαταβολή εξυπηρετεί άμεσα 

υποχρεώσεις του Δήμου, η πληρωμή των οποίων πολλές φορές είναι δυσχερής με την 

έκδοση τακτικών ενταλμάτων πληρωμής λόγω της φύσης της δαπάνης ή του ύψους αυτής 

και έχοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (145Α΄) «Ανάληψη 

Υποχρέωσης από τους Διατάκτες», σας διαβιβάζουμε το (β) σχετικό σχέδιο  Απόφασης  

Ανάληψης Υποχρέωσης και 

Προτείνω να εισηγηθείτε στο Σώμα τη λήψη απόφασης,  

 για έγκριση και διάθεση πίστωσης  ποσού 6.000,00 € σε βάρος της με Κ.Α. 

00.8251 όμοιας προϋπολογισμού του Δήμου οικον.  έτους 2017 με την ονομασία 

«Πάγια Προκαταβολή» για τη σύσταση  πάγιας προκαταβολής έτους 2018 

 Έκδοση χρηματικού εντάλματος στο  όνομα της υπαλλήλου του Δήμου μας, Βάσση 

Σταυρούλας του Δημητρίου, η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με τις 

έγγραφες εντολές του δημάρχου. 

 Δυνατότητα πληρωμής από την πάγια προκαταβολή των αναφερόμενων στη 

συνημμένη σχετική κατάσταση δαπανών και μέχρι του αναγραφόμενου σ’ αυτήν 

ύψους τους, σε βάρος των οικείων κωδικών αριθμών του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικον. έτους 2018. 

      Τέλος, επισημαίνεται ότι η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η  τακτοποίηση 

του υπολόγου, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Κ.Δ.Κ  (Νόμος 

3463/2006 – 114 Α’) σε συνδυασμό με τις όμοιες των άρθρων 35 και 37 του Β.Δ/τος της 

17.5/15.6.1959 «Περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των ΟΤΑ», (114 – Α΄) , 

όπως αυτές κάθε φορά ισχύουν. 

Συνημμένα: 

Κατάσταση Δαπανών                                               

Πάγιας Προκαταβολής έτους 2018 

   

Ο Δήμαρχος  

                                                                           

                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 

 

 



Η  Οικονομική  Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της:  

1.  Την έγγραφη εισήγηση του Δημάρχου –Προέδρου αυτής 

2.  Την κατάσταση δαπανών πάγιας προκαταβολής έτους 2018 

3.  Tο με αρ. 141/16.1.2018 σχέδιο Α.Α.Υ.   

4.  Τις διατάξεις των άρθρων 266 παρ.8 του Ν.3852/2010 και 173 παρ. 1 του Κ.Δ.Κ. 

(Νόμος 3463/2006 – ΦΕΚ 114/8.6.2006 τεύχος Α’). 

 

Και μετά από διαλογική συζήτηση από την οποία απείχε ο κ. Γεωργούλας Ευστάθιος  

 

                                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   
  Εγκρίνει :  

 
 Tην διάθεση πίστωσης ποσού 6.000,00 € και στη συνέχεια την ψήφιση   

ισόποσης πίστωσης σε βάρος της με Κ.Α. 00.8251 όμοιας προϋπολογισμού του 

Δήμου οικον.  έτους 2018  με την ονομασία «Πάγια Προκαταβολή» για τη 

σύσταση  πάγιας προκαταβολής έτους 2018  

 Την  έκδοση χρηματικού εντάλματος στο  όνομα της υπαλλήλου του Δήμου 

μας, Βάσση Σταυρούλας του Δημήτριου, η οποία θα ενεργεί τις πληρωμές, 

σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου  

 Tη δυνατότητα πληρωμής από την πάγια προκαταβολή των αναφερόμενων 

στην παρακάτω κατάσταση δαπανών και μέχρι του αναγραφόμενου σ’ 

αυτήν ύψους τους, σε βάρος των οικείων πιστώσεων του προϋπολογισμού του 

Δήμου οικον. έτους 2018 και συγκεκριμένα :   

 

 

ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΑ 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ 

ΠΑΓΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

00.6073 Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 

4.000,00 

 

15.000,00 

00.6113 Αμοιβές μεταφραστών 500,00 1.000,00 

00.6154.0003 Δικαιώματα Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. για 

χορήγηση στοιχείων μέσω 

ηλεκτρονικού αρχείου 

500,00 

 

500,00 

 

00.6221 Ταχυδρομικά Τέλη 500,00 40.000,00 

00.6434.0011 Λοιπές δαπάνες δημοσίων σχέσεων 1.000,00 5.000,00 

00.6441.0001 Δαπάνες για συμμετοχή του Δήμου σε 

συνέδρια, εκθέσεις , κ.λ.π. 

1.000,00 5.000,00 

00.6443.0001 Επιδείξεις, δεξιώσεις, εορτές κλπ 

θεάματα 

1.000,00 

 

7.000,00 



ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΑ 

ΠΛΗΡΩΤΕΑ ΑΠΟ 

ΠΑΓΙΑ 

ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΠΙΣΤΩΣΗΣ 

00.6495.0001 Έξοδα μεταγραφής στο 

υποθηκοφυλακείο 

1.000,00 3.000,00 

00.6495.0003 Δικαιώματα για χορήγηση αντιγράφων 

δικογραφιών κ.τ.λ. 

2.000,00 2.000,00 

00.6821.0001 Πρόστιμα και χρηματικές ποινές 

επιβαλλόμενες βάσει ειδικών διατάξεων 

1.000,00 60.000,00 

10.6279.0001 Λοιπές δαπάνες για ύδρευση, φωτισμό 

& καθαριότητα (δαπάνες καταβολής 

κοιν/των, αντικατάσταση φιαλών 

ύδατος, κλπ_  

1.000,00 3.000,00 

10.6611 Προμήθεια βιβλίων, εφημερίδων,  

περιοδικών κ.λ.π. εκδόσεων 

1.000,00 5.000,00 

10.6613.0007 Προμήθεια αναλωσίμων ειδών 

πληροφορικής 

2.000,00 15.000,00 

10.6661.0001 Προμήθεια διαφόρων μικροϋλικών 

συντήρησης  

2.000,00 

 

15.000,00 

10.6612.0004 Προμήθεια γραφικής ύλης, 

μικροαντικειμένων γραφείου και 

λοιπών ειδών αρχειοθέτησης 

εγγράφων 

500,00 45.000,00 

10.6615.0008 Προμήθεια εντύπων 500,00 15.000,00 

10.7133.0001 Προμήθεια επίπλων και σκευών 2.000,00 24.800,00 

10.6263.0001 Δαπάνες έκτακτων επισκευών σε 

εξωτερικά συνεργεία 

500,00 3.000,00 

20.6279.0012 Δαπάνες νέων παροχών ΔΕΗ 1.000,00 20.000,00 

25.6662.0002 Προμήθεια υλικών υδραυλικών 

εργασιών 

1.000,00 15.000,00 

25.7312.0021 Δαπάνη νέων υδροπαροχών 

κοινόχρηστων χώρων 

1.000,00 4.000,00 

                                               

                                       

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής: 
Γλυφάδα,19.1.2018 
 
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ ΑΙΜΙΛΙΟΣ 
ΑΓΓΕΛΑΤΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  
ΔΟΡΚΟΦΙΚΗΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
ΚΑΥΚΑ ΑΝΝΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ   ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ 

 


