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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                        
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

                      Πληροφορίες: Νίκας Βασίλειος 
                         Τηλ.2332350318  
                 email :nikas@naoussa.gr 

 

                                       Προς : 

                                       Οικονομική Επιτροπή 
                    

 

 

     Θέμα:  «Σύσταση και χορήγηση Πάγιας Προκαταβολής  Δήμου Νάουσας – Βοργιατζίδης    

Αλέξανδρος 

 

 

                                         ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ   ΣΗΜΕΙΩΜΑ 

 

     Σύμφωνα με όσα προβλέπονται : 

     Α. Στο άρθρο 173 του ν. 3463/2006 «Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α' 114/2006) όπως 

τροποποιήθηκε από το άρθρο 207 του Ν 4555/2018 «1.Η περίπτωση γ΄της παρ. 1 του άρθρου 173 του Ν 

3463/2006 αντικαθίσταται ως εξής: Ο δημοτικός υπάλληλος ή και ο αναπληρωτής του στο όνομα του οποίου θα 

εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές με έγγραφες εντολές του Δημάρχου. 2. Στο άρθρο 173 

του Ν 3463/2006 προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής: Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε 

πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον 

οικείο Δήμο μετά από πρόταση των υπολόγων διαχειριστών και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Υπεύθυνοι 

κίνησης των λογαριασμών είναι οι δημοτικοί υπάλληλοι της ανωτέρω περίπτωσης γ΄» 

Β. Στην παραγρ.1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α'). 

Γ. Τα οριζόμενα στο άρθρο 56 του Ν.2362/95, των άρθρων 22-32 του Π.Δ. 774/80 και των άρθρων 11-

14,26,και 35 του Β.Δ 17/5-15/06/1959. 

Δ. Τα οριζόμενα στην υπ' αριθμ.Κ.Υ.Α 47490/18-12-12 (ΦΕΚ 2832 Β'), Κ.Υ.Α.26945/31-07-15(ΦΕΚ/1621 Β), 

ΚΥΑ 23976/22-7-2016 (ΦΕΚ 2311Β/26-7-2016), ΚΥΑ 25595/28-7-2017 (ΦΕΚ 2658Β΄) Κ.Υ.Α.55905/29-07-19 

(ΦΕΚ/3054 Β),  το άρθρο 77 του Ν 4172/2013 και τα 4άρθρα 155-162 του Ν.3463/06 (Κώδικας Δήμων & 

Κοινοτήτων) που αφορούν την κατάρτιση προϋπολογισμού των Δήμων και κοινοτήτων 
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        Ε. Τον διαμορφωμένο την 31/12/2019  Προϋπολογισμό του έτους 2019 και τις διατάξεις των άρθρων 158 & 

160 του Ν.3463/2006   

Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει :   

1. Να συστήσει πάγια προκαταβολή για το Δήμο Νάουσας ποσού 3.000,00 € στον Κ.Α. Εξόδου 

02.00.8251.001 «Πάγια προκαταβολή για συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων κ.λ.π.»   

           2. Να ορίσει τον  υπόλογο της παγίας προκαταβολής (μόνιμο υπάλληλο του Δήμου), στο όνομα του 

οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές, σε βάρος της πάγιας προκαταβολής και  

 

3. Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος τους, στα όρια  των 

πιστώσεων που έχουν δεσμευτεί στους οικείους κωδικούς αριθμούς του προϋπολογισμού του 2020 έχουν ως 

εξής:  

 

Κ.Α.   02.20.6263       έως του ποσού των   54.000,00 € 

Κ.Α.   02.20.6322       έως του ποσού των    1.000,00 € 

Κ.Α.   02.20.6323.001 έως του ποσού των   2.000,00 € 

Κ.Α.   02.20.6323.002 έως του ποσού των     500,00 € 

Κ.Α.   02.30.6263       έως του ποσού των   75.000,00 € 

Κ.Α.  02.30.6321        έως του ποσού των    3.000,00 € 

Κ.Α.   02.30.6322       έως του ποσού των    7.000,00 € 

Κ.Α.   02.30.6323.001 έως του ποσού των    1.500,00 € 

Κ.Α.   02.30.6323.002 έως του ποσού των     400,00 € 

Κ.Α.   02.35.6263       έως του ποσού των    5.000,00 € 

Κ.Α.   02.35.6322       έως του ποσού των    2.000,00 € 

Κ.Α.   02.35.6323.001 έως του ποσού των     500,00 € 

 

 

 

 

             ΓΡΑΦΕΙΟ                                        ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ                                       ΑΝΑΠΛ. ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ                    

      ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΤΜΗΜΑΤΟΣ                              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

       ΝΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ                                      ΧΑΣΙΟΥΡΑ  ΖΩΗ                                         ΚΟΦΚΕΛΗΣ  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 


