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Στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου – Χολαργού 

(Περικλέους 55), την 7η Μαρτίου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18.30  συνήλθε σε τακτική 

συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού 

και Περιβάλλοντος Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 265/2-3-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε ένα μέλος κατά 

τις διατάξεις  του άρθρου 240 παρ. 2 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 234 παρ. 1 

και 95 παρ. 2 & 3 του ΔΚΚ (Ν. 3463/2006). 
 

Έγινε διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο 15 μελών, βρέθηκαν 

παρόντα δεκατρία (13) τακτικά μέλη και δύο (2) αναπληρωματικά κατά την έναρξη της 

συνεδρίασης, όπως εμφαίνεται παρακάτω: 
 

                 ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.  Δημήτρης Οικονόμου 1. Σταματία Ζούλια 

2. Μαρία Δημητριάδου 2. Βασίλης Σκουφίτσας 

3. Μιχάλης Χατζής    

4. Μιχάλης Τράκας   

5. Θανάσης Χαρακτινιώτης   

6. Γιώργος Τσουροπλής   

7. Ευστάθιος Κίντζιος   

8. Κων/νος Κώτσης   

9. Δέσποινα Ζαμπούκου   

10. Αχιλλέας Μελισσάρης   

11. Θεόδωρος Γκλεζάκος   

12. Γρηγόρης Βαραδίνης   

13. Παναγιώτης Νικολούδης   

14. 
Πέτρος Παπαλέξης (αναπλ. κας 

Ζούλια) 
  

15. 
Αριστείδης Πανταζόπουλος (αναπλ. 

κου Σκουφίτσα) 
  

 

Στη συνεδρίαση παρούσα ήταν επίσης η υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, Σταυρούλα Σκιάνη, για 

την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης 
 

Θέμα 4ο: Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός διαχειριστή αυτής έτους 2018 
 

Ο προϊστάμενος Διοικητικού/Οικονομικού τμήματος κος Χρήστος Γιωτόπουλος, αναφέρει 

τα παρακάτω: 
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Με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/06 «Κώδικας κατάστασης Δήμων και 

Κοινοτήτων», ορίζεται ότι τα δημοτικά νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου μπορούν να 

πραγματοποιούν δαπάνες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν με την συνήθη 

διαδικασία των Ο.Τ.Α. μέσω της πάγιας προκαταβολής. 

Ιδιαίτερα, στην παράγραφο 3 του άρθρου 173 του Ν. 3463/06, ορίζεται ότι για τις 

προμήθειες, τις εργασίες και τις μεταφορές, που πληρώνονται από την πάγια 

προκαταβολή, αξίας μέχρι τετρακοσίων ευρώ (400,00 €), δεν απαιτείται η τήρηση των 

διαδικασιών ανάθεσης που προβλέπει η ισχύουσα κατά περίπτωση νομοθεσία ούτε η 

σύνταξη μελέτης ή τεχνικών προδιαγραφών. 

Ως προς το ύψος της πάγιας προκαταβολής, αυτό εξαρτάται από τον πληθυσμό του Δήμου 

στον οποίο ανήκει το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου (σύμφωνα με την τελευταία 

επίσημη απογραφή). 

Αναλυτικά, για νομικά πρόσωπα Δήμων με πληθυσμό : 

 μέχρι δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους το ποσό της παγίας προκαταβολής δεν μπορεί 

να υπερβαίνει το ποσό των χιλίων ευρώ (1.000.00 €) 

 πάνω από δύο χιλιάδες (2.000) κατοίκους και μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους 

το ποσό της παγίας προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των δύο 

χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) 

 πάνω από δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους και μέχρι τριάντα χιλιάδες (30.000) 

κατοίκους το ποσό της παγίας προκαταβολής δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 

τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) 

 πάνω από τριάντα χιλιάδες (30.000) κατοίκους το ποσό της παγίας προκαταβολής 

δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη των πληθυσμό του Δήμου μας, το ύψος της πάγιας 

προκαταβολής που μπορούμε να συστήσουμε δεν μπορεί να ξεπεράσει το ύψος των  έξι 

χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €). 

Για την σύσταση της πάγιας προκαταβολής απαιτείται απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου με την οποία καθορίζονται : 

 Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος 

αυτών, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς 

αριθμούς του προϋπολογισμού 

 Το ποσό της προκαταβολής 

 Ο δημοτικός υπάλληλος, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα 

και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής, 

σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Προέδρου του δημοτικού Ν.Π.Δ.Δ.  

Από τα ανωτέρω συνάδεται σαφώς ότι η διαδικασία της πάγιας προκαταβολής είναι μία 

εξαιρετική διαδικασία που παρέχει στους Δήμους και τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. την δυνατότητα 

της άμεσης αντιμετώπισης των, μικρής αξίας, αναγκών τους.  
 

Παράλληλα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 66 του Ν. 4270/14 και της παραγράφου 2 

του άρθρου 2 του Π.Δ. 113/10, πριν από κάθε  ενέργεια  για την  εκτέλεση  οποιασδήποτε  

δαπάνης  του δημοσίου και των λοιπών φορέων της γενικής κυβέρνησης (κατά συνέπεια 

και των δημοτικών Ν.Π.Δ.Δ.), απαιτείται σχετική απόφαση  ανάληψης  υποχρέωσης  του  

αρμόδιου διατάκτη,  με  την  οποία δεσμεύεται η αναγκαία πίστωση. 

Σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και την υπ’ αριθμόν 30-

20/04/2011 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα «Εφαρμογή  των  διατάξεων  του  

ΠΔ  113/2010  Ανάληψη υποχρεώσεων  από  τους  Διατάκτες  (ΦΕΚ 194/Α)  στους  δήμους  
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και  στα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ.», ως διατάκτης για τα δημοτικά Ν.Π.Δ.Δ. νοείται το μονομελές 

ή συλλογικό όργανο διοίκησης (Πρόεδρος ή Διοικητικό Συμβούλιο) που είναι αρμόδιο από 

τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσία για την διάθεση των πιστώσεων. 

Κατά συνέπεια και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, προτείνεται η έγκριση  

Α) Της σύστασης της πάγιας προκαταβολής του νομικού μας προσώπου ως ακολούθως:  

 Οι δαπάνες που προτείνεται να αντιμετωπιστούν μέσω της πάγιας προκαταβολής 

και το ύψος αυτών, περιγράφονται στον ακόλουθο πίνακα : 
 

Κ.Α.Δ. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΝΩΤΑΤΟ ΠΟΣΟ ΠΟΥ ΘΑ 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙ  

00-6463 Έξοδα λοιπών δημοσιεύσεων 372,00 €  

00-6495.001 
Δαπάνη για τις εθελοντικές ομάδες 

δασοπροστασίας 
508,00 €  

00-6525 Αμοιβές & προμήθειες Τραπεζών 50,00 €  

15-6265 

Συντήρηση και επισκευή επίπλων & 

λοιπού εξοπλισμού σκευών και λοιπού 

εξοπλισμού 

120,00 €  

15-6471.001 Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων 1.200,00 € 

15-6472 Έξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων 1.150,00 € 

15-6662.001 Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 300,00 € 

00-6431 Έξοδα ενημέρωσης και προβολής 

δραστηριοτήτων του Δήμου 
500,00 € 

00-6073 
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και 

συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια 
1.000,00 € 

10-7134 

Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 

ηλεκτρονικά συγκροτήματα και 

λογισμικά 

300,00 €  

10-6462 Δημοσίευση προκηρύξεων 500,00 € 

00-8251.001 Σύσταση παγίας προκαταβολής 6.000,00 € 
 

 Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για την αντιμετώπιση των ανωτέρω αναγκών 

προτείνεται να ανέλθει στο ύψος των έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) 
 

 Ως διαχειριστής της πάγιας προκαταβολής προτείνεται  η κα Αναστασιάδου 

Αικατερίνη του Δημητρίου υπάλληλος αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδος 

Διοικητικού. 

 Η επιστροφή ολόκληρου του ποσού της Παγίας Προκαταβολής να γίνει από την 

ανωτέρω υπάλληλο μέχρι τη λήξη του οικονομικού έτους 2018 και σύμφωνα με τις 

διατάξεις  των άρθρων 32 και 35 του από 17-05/15-06-1959 Βασιλικού Διατάγματος 

(ΦΕΚ 114/59  Τεύχος Α΄, Περί οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων και 

Κοινοτήτων). 

Β) Της διάθεσης των ανωτέρω πιστώσεων του προϋπολογισμού προκειμένου στην 

συνέχεια να εκδοθούν οι αντίστοιχές Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρεώσεων για να 

δεσμευθούν τα ανωτέρω ποσά από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού 

δαπανών έτους 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016. 

 

Μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τη σύσταση της πάγιας προκαταβολής, σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, στο 

ποσό των  έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) και ορίζει διαχειριστή της, την κα Αναστασιάδου 

Αικατερίνη του Δημητρίου υπάλληλο αορίστου χρόνου κατηγορίας ΔΕ κλάδος Διοικητικού. 

 

Η απόφαση έλαβε τον αριθμό 22/2018  

                         

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Τα Μέλη 

 Μαρία Δημητριάδου 

 Μιχάλης Χατζής 

 Μιχάλης Τράκας 

Δημήτριος Οικονόμου Θανάσης Χαρακτινιώτης 

 Γιώργος Τσουροπλής 

 Ευστάθιος Κίντζιος 

 Κων/νος Κώτσης 

 Δέσποινα Ζαμπούκου 

 Αχιλλέας Μελισσάρης 

 Θεόδωρος Γκλεζάκος 

 Γρηγόρης Βαραδίνης 

 Παναγιώτης Νικολούδης 

 Πέτρος Παπαλέξης 

 Αριστείδης Πανταζόπουλος 
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