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ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΘΕΜΑ: Έγκριση χορήγησης παγίας προκαταβολής και ορισμός υπαλλήλου του Δήμου
ως διαχειριστή της.

Σας γνωρίζουμε ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του N.3463/06 του Δ.Κ.Κ., όπως

τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με το άρθρο 72 του Ν.3852/2010, παρέχεται παγία

προκαταβολή σε βάρος του σχετικού Κ.Α. του προϋπολογισμού:

Με την απόφαση αυτή ορίζονται:

α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την παγία προκαταβολή και το ύψος τους , στα όρια

των πιστώσεων πού έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού.

β) Το ποσό της προκαταβολής που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τους Δήμους με πληθυσμό πάνω

από 30.001 κατοίκους τις 6.000.00 ευρώ.

γ) Ο δημοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα

διενεργεί τις πληρωμές , σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δήμαρχου.

Στον προϋπολογισμό του Δήμου έτους 2020 στον ΚΑ:00.8251.001 προβλέπεται πίστωση ποσού

6.000,00€ για πάγια προκαταβολή και σε εκτέλεση του αριθ. πρωτ. 2821/07.02.2020

τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη εκδόθηκε η αριθμ. 312/07-02-2020 απόφαση ανάληψης

υποχρέωσης.

Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή:

α) Να εγκρίνει την χορήγηση για το έτος 2020 παγίας προκαταβολής συνολικού ποσού

6.000,00€, για να διατεθεί για την πληρωμή μικρών δαπανών επείγουσας φύσης, που θα

αντιμετωπισθούν από τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2020.

1. 00.6221.001 Ταχυδρομικά τέλη.

2. 00.6492.001 Δικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών

πράξεων.

3. 00.6495.001 Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως.

4. 10.6264.001 Συντήρηση και επισκευή φωτοτυπικών και λοιπών μηχανημάτων.

5. 10.6264.002 Συντήρηση τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού.

6. 10.6264.003 Συντήρηση και επισκευή εξυπηρετητών (servers), ηλεκτρονικών υπολογιστών και

περιφερειακών αυτών.

7. 10.6681.001 Υλικά φαρμακείου.

8. 20.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.

9. 30.6264.001 Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων.

10. 20.6632.001 Προμήθεια κτηνιατρικού υλικού.

11. 30.7333.011 Αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών και επικίνδυνων καταστάσεων

β) Να ορίσει τον τακτικό υπάλληλο του Δήμου μας Αθανάσιο Σιδηρόπουλο, στο όνομα του

οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα παγίας προκαταβολής.
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