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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 22.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 53/2022 

 
ΘΕΜΑ:   Σύσταση Παγίας Προκαταβολής και Ορισμός υπολόγου. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα 

της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 4069/18-

02-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1)  Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4) 

Σιδηρόπουλος Σάββας  5) Γρούγιος Ηλίας 6) Καζαντζίδης Γεώργιος 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου Κυριάκος. 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ:  1) Τσομπανοπούλου Μελίσα. 

     

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τριών (3) εκτάκτων 

θεμάτων με τη μορφή των κατεπειγόντων και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτα. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 Θέμα Εκτός  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με βάση τις διατάξεις: 

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

 « Παγία Προκαταβολή» όπως τροποποιήθηκε με ρο άρθρο 207 του Ν.4555/2018 περί παγίας προκαταβολής, 

καθώς και τις διατάξεις του Β.Δ. της 15-5/15-6-59 περί οικονομικής διοίκησης και λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων και ειδικότερα τα άρθρα 35,36,37και 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 2022, η χρήση της 

οποίας είναι αναγκαία , διότι διευκολύνονται οι υπηρεσίες του Δήμου μας σε άμεσες και αναγκαίες έκτακτες – 

επείγουσες μικροδαπάνες που δεν μπορούν να πληρωθούν με άλλο τρόπο. 
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Η σύσταση της παγίας προκαταβολής γίνεται με απόφαση της οικονομικής επιτροπής και ορίζεται ο δημοτικός 

υπάλληλος καθώς και 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 προϋπολογισμού που χειρίζεται και για τη διαδικασία δέσμευση των πιστώσεων για τα ποσό που 

πληρώνει. 

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

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

στο όνομα του Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης με διαχειριστή τον ίδιο . 

Προτείνεται διαχειριστής της παγίας προκαταβολής η δημοτική υπάλληλος Βατάλη Δήμητρα. 

      Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε για την έγκριση της σύστασης Παγίας Προκαταβολής για το έτος 2022 και 

ορισμό διαχειριστή καθώς και την έγκριση των δαπανών που θα πληρώνονται από αυτή.   

 

 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 00.6111.01 Αμοιβές συμβολαιογράφων     547,64 

2 00.6116.01 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  1.000,00 

3 00.6433.01 Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

2.452,36 

4 10.6672.01 Προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών ειδών 1.000,00 

5 15.6611 Προμήθεια βιβλίων 1.000,00 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του     

προέδρου 

 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

Α) Εγκρίνει τη σύσταση παγίας προκαταβολής για το έτος 2022 και ορίζει διαχειριστή την δημοτική υπάλληλο 

Βατάλη Δήμητρα, καθώς εγκρίνει τις δαπάνες που θα πληρώνονται από αυτή ως εξής: 

 

 

Α/Α Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ 

1 00.6111.01 Αμοιβές συμβολαιογράφων     547,64 

2 00.6116.01 Αμοιβές δικαστικών επιμελητών  1.000,00 

3 00.6433.01 Τιμητικές διακρίσεις , αναμνηστικά δώρα και έξοδα φιλοξενίας 

φυσικών προσώπων και αντιπροσωπειών 

2.452,36 
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4 10.6672.01 Προμήθεια αναλώσιμων ηλεκτρικών – ηλεκτρονικών ειδών 1.000,00 

5 15.6611 Προμήθεια βιβλίων 1.000,00 

 

 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2022. 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  23.02.2022. 

 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 

Αποστολίδου Μαρία 


