
 

 
 

   
  

 

        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
∆ΗΜΟΣ ∆ΡΑΜΑΣ     Αριθ.Αποφ 9/2012 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 3ο Πρακτικό  της συνεδρίασης 

 της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου ∆ράµας 

Την 13-1-2012 

ΘΕΜΑ 5ο: (έκτακτο) Σύσταση παγίας προκαταβολής για την αντιµετώπιση 
πληρωµής της δαπάνης των ταχυδροµικών τελών και των τελών τεχνικού 
ελέγχου. 
 
Στη ∆ράµα, σήµερα, ηµέρα Παρασκευή 13 του µηνός Ιανουαρίου 2012 και 
ώρα 11.30 π.µ.  στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου ∆ράµας συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή  ∆. ∆ράµας,  ύστερα από την αριθµ. 
1139/9-1-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 
H  κ. Χλιάρα Παναγιώτα  απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα για την απουσία της. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το 
αναπληρωµατικό µέλος κ. Νικολαίδης Φώτιος ο οποίος ήταν παρών στην 
συνεδρίαση. 
Ο κ. Γκάνης Σταύρος απουσίαζε δικαιολογηµένα και ενηµέρωσε έγκαιρα το 
σώµα για την απουσία του. Στη συνεδρίαση κλήθηκε κατά σειρά το επόµενο   
κατά σειρά µέλος ο κ. Γρηγορίου Κυριάκος ο οποίος δήλωσε αδυναµία να 
παρευρεθεί στην συνεδρίαση και έτσι προσκλήθηκε το επόµενο κατά σειρά 
µέλος ο κ. Μλεκάνης Μιχαήλ ο οποίος ήταν παρών στην συνεδρίαση. 
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτα (7) µέλη: 
  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

Χαρακίδης Κυριάκος     
Μλεκάνης Μιχαήλ 
Ζαχαριάδης Παύλος     Μαµσάκος Χριστόδουλος 
Παπαθεοδώρου Ανέστης  
Χαραλαµπίδης Ανδρέας    
Νικολαίδης Φώτιος    
Μήτρου Γεώργιος     Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα, υπάλληλο 
του ∆. ∆ράµας ,Π Ε Οικονοµικών. 
Ο κ. πρόεδρος  εισηγούµενος το 5ο (έκτακτο)  θέµα της ηµερήσιας διάταξης 
παρουσιάζει στα µέλη της επιτροπής το µε αριθµό πρωτ. 960/9-1-2012 
έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, σχετικά µε τη σύσταση 
πάγιας προκαταβολής,  το οποίο λέει τα εξής: 
               Σας γνωρίζουµε ότι, στο άρθρο 173 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ορίζεται πώς 
µε απόφαση της η ∆.Ε. (τις αρµοδιότητες της οποίας µετά την έναρξη ισχύος του 
Ν.3852/10 ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010,ασκεί πλέον η Οικονοµική Επιτροπή ) µπορεί να 
παρέχει την δυνατότητα σύστασης πάγιας προκαταβολής σε βάρος του σχετικού Κ.Α. 
του προϋπολογισµού, προκειµένου να αντιµετωπισθούν άµεσα δαπάνες, σε βάρος της 



 

 
 

   
  

 

πάγιας προκαταβολής στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους 
Κ.Α. του προϋπολογισµού. 
     Το ποσό προκαταβολής δε µπορεί να υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 €, για 
δήµους µε πληθυσµό από 30.001 και άνω (παρ. 1β του ιδίου άρθρού). 
      Ο δηµοτικός υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλµα θα ενεργεί 
τις πληρωµές, σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου. 
       Στον Κ.Α 8251,τίτλος «παγία προκαταβολή» του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ.   
έτους 2012 έχει εγγραφεί πίστωση ποσού 6.000,00 € , του οποίου ο πληθυσµός 
ανέρχεται  στους 55.000 κατοίκους περίπου. 
        Συνεπώς θα πρέπει η Οικονοµική Επιτροπή, να αποφασίσει για την σύσταση 
πάγιας προκαταβολής για την αντιµετώπιση πληρωµής της δαπάνης των 
ταχυδροµικών τελών  και των τελών τεχνικού  ελέγχου, πιστώσεις που έχουν 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µε Κ.Α. 00.6221, «ταχυδροµικά τέλη», 
ποσό 17.000,00€, Κ.Α. 20.6323, «τέλη τεχνικού ελέγχου» ποσό 4.500,00€. 
Ως υπόλογος προτείνεται να ορισθεί ο τακτικός υπάλληλος του ∆ήµου ∆ράµας Άρµεν 
Γεώργιος, ο οποίος υπηρετεί στο τµήµα ταµείου.  
 

και καλεί αυτήν να αποφασίσει σχετικά. 
      Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων.  

      Είδε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.),το άρθρο 267 
Ν.3852/10 ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο µ ό φ ω ν α 

 
1. ∆ΙΑΘΕΤΕΙ  πίστωση 6.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 8251 «πάγια προκαταβολή» 
του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 η οποία αποτελεί το άθροισµα του  ανώτατου 
ορίου  του ποσού της πάγιας προκαταβολής για το ∆ήµο µας, του οποίου ο 
πληθυσµός ανέρχεται στους 55.000 κατοίκους περίπου. 
 
���� Το χρηµατικό ένταλµα θα εκδοθεί στο όνοµα του τακτικού δηµοτικού υπαλλήλου 
Γεωργίου Άρµεν, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωµές σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές 
του ∆ηµάρχου 
 
���� Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής µπορεί να πληρώνονται δαπάνες ύψους 
µέχρι 21.500,00 € σε βάρος των πιστώσεων των κατωτέρω κωδικών αριθµών 
Α) Κ.Α. 00.6221, « ταχυδροµικά τέλη»,       ποσό 17.000,00 € 
Β) Κ.Α. 20.6323, «τέλη τεχνικού ελέγχου», ποσό   4.500,00 € 

 
Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) 

    2.Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήµαρχο    
     ∆ράµας 

 
Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 9/2012 

   
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

    ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος               Η Ειδική Γραµµατέας                        Τα µέλη  

                                                ∆έσποινα Σιδηροπούλου 


