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Από το πρακτικό της με αριθ. 6ης/2020 Τακτική --δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  38 

 

Θέμα:  Λήψη απόφασης περί σύστασης  Πάγιας  Προκαταβολής και ορισμός υπολόγου με τον αναπληρωτή 

του, Έτους 2020. 

 

Σήμερα την 10η  του μήνα  Απριλίου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Παρασκευή, με ώρα έναρξης στις 
10:00 και  ώρα λήξης στις 12:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, 

ύστερα από την υπ΄ πρωτ.:  6061/06-04-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

εστάλη με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 

87/Α΄/07-06-2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – 

Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 

55/11.03.2020 τευχ. Α΄,) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του]. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν  στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 
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   Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών συμμετείχαν  στη δια 

περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) μέλη κατά την έναρξή της, ο Πρόεδρος της Ο. Ε κήρυξε την έναρξη της δια 

περιφοράς συνεδρίασης. 

 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 3
ο
 θέμα της ημερήσιας,  κατόπιν  

της υπ΄αριθμ. 6110/6-4-2020 εισήγηση της Δ/νσης Παιδείας Αθλητισμού & Πολιτισμού ως ακολούθως: 

 

Με βάση τις διατάξεις :        

 

 α) του άρθρου 173 του Ν.3463/2006(ΦΕΚ Α 114/8-6-2006 τεύχος Α) Δημοτικός & κοινοτικός κώδικας «Παγία 

Προκαταβολή»,όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 207 του Ν.4555/2018 περί παγίας προκαταβολής καθώς και τις 

διατάξεις του Β.Δ. της 11-5/15-6-59 ‘’περί οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων’’ 

και ειδικότερα τα άρθρα  35, 36, 37 και 38. 

                                                                                                      

 β) το Ν.4270/14 (ΦΕΚ 143/28-6-2014 τεύχος Α):Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης & εποπτείας (ενσωμάτωση 

της οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό & άλλες διατάξεις άρθρα 150-155 

 

 γ) το Π.Δ. 80/16 (ΦΕΚ 145/5-8-16 τεύχος Α):Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 

Παρέχεται η δυνατότητα σύστασης παγίας προκαταβολής ύψους  6.000,00  €  για το έτος 2020, η χρήση της οποίας 

είναι αναγκαία, διότι διευκολύνονται οι υπηρεσίες του Δήμου μας σε άμεσες & αναγκαίες έκτακτες-επείγουσες 

μικροδαπάνες που δεν μπορούν να πληρωθούν με άλλο τρόπο. 

 

 Η σύσταση της παγίας προκαταβολής γίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής & ορίζεται ο δημοτικός 

υπάλληλος & ο αναπληρωτής αυτού καθώς & οι κωδικοί αριθμοί του προϋπολογισμού σε βάρος των οποίων 

γίνονται οι πληρωμές. 

 

 Ο διαχειριστής της παγίας προκαταβολής θα είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο των πιστώσεων στους κωδικούς 

αριθμούς του προυπολογισμού που χειρίζεται & για τη διαδικασία δέσμευσης των πιστώσεων για τα ποσά που 

πληρώνει. 

 

 Μετά από την έγκριση σύστασης παγίας προκαταβολής & τον ορισμό υπολόγου,ο διαχειριστής της παγίας 

προκαταβολής εισηγείται προς το Δημοτικό Συμβούλιο το άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού ειδικού σκοπού στο 

όνομα το Δήμου ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ με διαχειριστή τον ίδιο & τον αναπληρωτή του. 

  

 Προτείνεται διαχειριστής της παγίας προκαταβολής ο Δημοτικός υπάλληλος Διονύσης Κατραμάδος με 

αναπληρωτή το Δημοτικό υπάλληλο Γιάννη Παπακώστα. 

 

 Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση της σύστασης Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2020 & 

ορισμό διαχειριστή.         

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ενημερώθηκε από  τον. Πρόεδρο και έλαβε υπόψη την σχετική εισήγηση, τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως αυτό  τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 4623/2019, και ισχύει.  

Ακολούθησε η ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   – απαντήσεων, ο 

Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και τα  τακτικά μέλη κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, 

Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα , Μιχάλης Σελέκος, & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, ψήφισαν υπέρ του 

θέματος. 

Ο κ. Απόστολος Θεοφίλης, τακτικό μέλος, ψήφισε «λευκό». 

 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΩΖΘΩΗ3-6ΜΙ



Επί  των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (8) ψήφισαν υπέρ,  (1) ψήφισε λευκό, συνεπώς η 

Οικονομική Επιτροπή, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 Εγκρίνει τη σύσταση παγίας  προκαταβολής ποσού ύψους  6.000,00 € σε βάρος του  προϋπολογισμού Οικον. Έτος 

2020  και  την έγκριση των δαπανών που θα αποπληρώνονται από αυτή. 

 Ορίζει  υπόλογο της παγίας προκαταβολής τον Δημοτικό Υπάλληλο κ. Διονύση Κατραμάδο με αναπληρωτή του τον 

Δημοτικό υπάλληλο κ. Γιάννη Παπακώστα , στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις 

πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής.  

 Η διαχείριση της παγίας προκαταβολής θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρα  35, 36, 37 και 38 του ΒΔ 17/5-

15/6/1959. 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  10-04-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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