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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 01/2018 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας
Αριθ. Απόφασης :01 /2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Υποβολή αιτήματος για την
σύσταση Παγίας Προκαταβολής
της Δημ. Κοινότητας Ν.
Χαλκηδόνας για το έτος 2018»
Σήμερα Τετάρτη 31-01-2018 και ώρα 18:30μμ στο κτίριο που στεγάζεται το
τμήμα Πολιτισμού και Αθλητισμού στην οδό Ραιδεστού 21 στη Ν. Χαλκηδόνα,
συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Χαλκηδόνας , προκειμένου να
ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του
Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ.
Πρωτ.20026/14-10-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου
Κατερίνη Γεώργιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 2
του ν.3852/2010 .

Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη Δημοτική
υπάλληλο Δαγλόγλου Κατερίνα.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα πέντε ( 5)
μέλη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Κατερίνης Γεώργιος Πρόεδρος
2. Δρούγγα Δάφνη Λαμπαδού
3.Πρεβέντη Δήμητρα
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Σκλιάς Αλέξανδρος
2. Καφεντζής Διονύσιος
Ο Πρόεδρος, κος Κατερίνης Γεώργιος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενος το ένα και μοναδικό
θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, είπε τα εξής:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Έχοντας υπόψη:
Α.
1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 36006 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
(ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (87 Α΄). 2. Την υπ΄ αριθμ. 160/3988/17.12.2010 απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων και Κοινοτήτων
Ελλάδος.
3. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση
και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ.
63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).
4. Την υπ’ αριθμ 383/18−1−2010 (29 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
«Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης
και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Θεοδώρας Τζάκρη και Γεωργίου Ντόλιου».
5. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Στις τοπικές και δημοτικές κοινότητες συνιστάται με απόφαση της
οικονομικής επιτροπής πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού
αριθμού (ΚΑ 8521) του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου.
2. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε δημοτική ή τοπική κοινότητα,
ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις τοπικές κοινότητες ανεξαρτήτως πληθυσμού.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό έως
δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους.
γ) Τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ για τις δημοτικές κοινότητες με πληθυσμό
από 10.001 και περισσότερους κατοίκους.

3. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του
οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις
πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο εκπρόσωπος της τοπικής κοινότητας, όταν
αυτή έχει πληθυσμό έως τριακόσιους (300) κατοίκους, ο πρόεδρος του
συμβουλίου της τοπικής κοινότητας, όταν αυτή έχει πληθυσμό μεγαλύτερο
από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της
δημοτικής κοινότητας. Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να
απαιτούνται έγγραφες εντολές του Δημάρχου.
4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη
σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος 3852/2010 στις
δημοτικές ή το πικές κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό
συμβούλιο, όπως:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος
χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (άρθρο 82 περίπτ. γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο
ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 82 περίπτ. δ΄).
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των
εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν
να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (άρθρο 82 περίπτ. ε΄).
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών
και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄).
Β. την υπ αριθμ 20/2016 απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας της Ν. Χαλκηδόνας, βάσει τη οποίας υποβλήθηκε αίτημα για την
σύσταση παγίας προκαταβολής της Δημ. Κοινότητας Ν.Χαλκηδόνας για το
έτος 2017
Προτείνουμε να ζητήσουμε τη σύσταση της παγίας προκαταβολής και για το
έτος 2018.
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας, κατά την οποία ανταλλάχτηκαν
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 01/2018 Πρακτικό του
Συμβουλίου. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να
αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Χαλκηδόνας, αφού έλαβε υπόψη του
την εισήγηση του κ. Προέδρου,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Την υποβολή αιτήματος για την σύσταση Παγίας προκαταβολής της
Δημοτικής. Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας για το Έτος 2018 και διαβιβάζει την
παρούσα στην Οικονομική Επιτροπή του Δήμου για την λήψη σχετικής
απόφασης.
.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 01/2018
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ
ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

