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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ ΣΤΙΣ 29 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 147/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
7.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.  

Σήμερα Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας 
και ώρα  09:00 συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθμός  28333/19-9-2014  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί 
στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας,  για να συζητήσει και να πάρει  απόφαση στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα έξι (6) από τα επτά 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης    Τακτικό μέλος
6. Χρήστος Πισλίνας    Τακτικό μέλος 

      1. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος

Στην  συνεδρίαση  παραβρέθηκε  και  η  Ευαγγελία  Δημητριάδου  τακτική 
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία 
κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να 
συζητηθούν σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του 
άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα:

1. Απόκρουση δικογράφου για την υπεράσπιση των συμφερόντων του Δήμου.
2. Εισήγηση για την χορήγηση 3ης παράτασης της συνολικής προθεσμίας 

ολοκλήρωσης των εργασιών του έργου “Επιχειρησιακό σχέδιο ανάπλασης 
κοινόχρηστων χώρων στη Δημοτική Ενότητα Βεγορίτιδας – Ανάπλαση στον 
οικισμό Περαίας – Ανάπλαση στον οικισμό Ζέρβης”.

           Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού είδε τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
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κρίνει  τα  ανωτέρω  θέματα  ως  κατεπείγοντα,  τα  οποία  πρέπει  να  συζητηθούν 
σήμερα, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 
Α' 87) και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7ο θέμα της ημερησίας διάταξης εκθέτει τα 
παρακάτω:
Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής: 
«1. Χρηματικόν ένταλμαν παγίας προκαταβολής εκδίδεται κατά τας διατάξεις του άρθρου 180 
του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 
2. Απαραίτητος προϋπόθεσις πληρωμής δαπάνης τινός εκ της παγίας προκαταβολής τυγχάνει η 
ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ. 
3.  Ο  διαχειριζόμενος  την  παγίαν  προκαταβολήν  υπάλληλος  παραδίδει  επί  αποδείξει 
προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’ αυτού 
πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς τα άρθρα 
11,12,13,14 και 26 του παρόντος. 
4.  Ο  δημοτικός  ταμίας  μετά  τον  έλεγχον  των  υποβληθέντων,  αυτώ  δικαιολογητικών 
καταβάλλει  εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν προς 
ανανέωσις  ταύτης,  ίνα  ούτω  παραμένη  εις  χείρας  τούτου  πάντοτε  το  χορηγηθέν  δια  της 
αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν. 
5.  Τα  δικαιολογητικά  ταύτα  μετά  τον  προσήκοντα  έλεγχον  παρά  της  αρμοδίας 
λογιστικής υπηρεσίας, υποβάλλονται εις το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των 
γενομένων δαπανών, μεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των 
εν τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών 
τούτων και  επ'  ονόματι  των πληρωθέντων  δικαιούχων,  γενομένης  μνείας  επί  των 
χρηματικών  ενταλμάτων  ότι  η  πληρωμή  εγένετο  μέσω  του  διαχειριζομένου  την 
παγίαν προκαταβολήν υπαλλήλου. 
6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το ληφθέν παρ’ 
αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και κοινοτικόν ταμείον. 
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και  αποδόσεως της παγίας  προκαταβολής παρά του 
υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.»
Με την αριθ. 16/2014  απόφαση της Οικονομικής επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή 
4.000,00  € και ορίστηκε ο Μπάκος Χρήστος ως διαχειριστής αυτής. 
Με το αριθ. 4/2014 αποδεικτικό ο ανωτέρω υπάλληλος παρέδωσε στην ταμειακή υπηρεσία τα 
δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή. Έπειτα από τον έλεγχο 
νομιμότητας των δικαιολογητικών ο ταμίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, για 
την προβλεπόμενη έγκριση. 
Σύμφωνα με την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η οικονομική επιτροπή 
αποφασίζει  για  την  έγκριση  των  δαπανών  και  τη  διάθεση  των  πιστώσεων  του  
προϋπολογισμού. 
       Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

• την  απόφαση  16/2014   της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία 

συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής 

• το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

• την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010

• το αριθ. 102Α/2014  χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία 

προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής

• το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

• τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία  προκαταβολή 
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1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή. 
2. Διαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2014  και εγκρίνει 
την  έκδοση  ισόποσων  χρηματικών  ενταλμάτων,  επ'  ονόματι  των  πληρωθέντων 
δικαιούχων, με ειδική επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή 
έγινε  μέσω  του  διαχειριζομένου  την  παγία  προκαταβολή  υπαλλήλου,  για  τους 
κάτωθι κωδικούς αριθμούς: 
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΑΡΙΘ. 
ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟΥ 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥ
ΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΟΣΟ 
ΣΕ €

Κ.Α. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΥ 

Δήλωση  4 
ακινήτων

380290001013642
02, 
380290001013642
05, 
380290001013642
00, 
380290001013641
96

Εθνικό 
Κτηματολόγιο

140,00 10.6699.002

4μ αφρώδες 
λάστιχο 

στεγανοποίησ
ης

134/25-7-2014 ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
Στεφάνου ΑΒΕ

98,40 20.6699.001

Αποστολή 
αλληλογραφία
ς  (Ιανουάριος 
–  Ιούνιος 
2014)

1925512,1925513/
31-1-14, 
1936100,1936099,
1936098,1936148/
28-2-2014, 
195340,195341/31
-3-14, 
1974113,1974114/
30-4-14, 
1980762,1980763/
31-5-14, 
1998595,1998596/
30-6-14

SPEEDEX κούριερ 1721,64 00.6221

Βιβλίο 
Ληξιαρχικός 
Νόμος-
Ληξιαρχεία

187/22-7-2014 Γεώργιος  Μ. 
Καραναστάσης

35,00 10.6611.001

Επισκευή  air 
condition

31/20-8-2014 Μούσιος 
Κωνσταντίνος

110,70 10.6699.001

Σφραγίδες 95 / 21-8-2014 Πέγιος Θεόδωρος 20,00 10.6699.001
Ενστάσεις σε 

δηλώσεις 
ακινήτων

38029/6012, 
38029/6015/29-8-
2014

Εθνικό 
Κτηματολόγιο

10,00 10.6699.002

Επισκευή 
ελαστικών 
ΚΗΙ  5862 
ΚΗΥ5822 
ΚΗΙ2557 

86/11-9-2014 Ιατρίδης Σεραφείμ 356,70 20.6699.002
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ΚΗΙ2574
Αντικατάστασ
η 
κιγκλιδώματο
ς

40/12-9-2014 Σαμαρέντσης 
Αναστάσιος

399,75 35.6699.002

Ταχυδρομικά 
τέλη

046503038000000
01/19-6-2014

ΕΛΤΑ 1080,00 00.6221

                                                                               Σύνολο  3972,19 €

  Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 147/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  10-10-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Μουράτογλου, 
Μιχαήλ  Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης, 
Χρήστος Πισλίνας.

Αποδέκτες προς ενέργεια:
-Υπόλογος παγίας προκαταβολής κ. Χρήστος Μπάκος

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ι. Μουράτογλου 
-Ταμείο κα Μαρία Μισελή
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