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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 2 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 221/2014    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
2.   ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.  

Σήμερα Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2014 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00 συνεδρίασε  η  Οικονομική  Επιτροπή  Δήμου  Έδεσσας  ύστερα  από  έγγραφη 
πρόσκληση αριθμ. πρωτ. 35988/28-11-2014 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 και τα εφτά (7)  μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος Γιάννου Δήμαρχος

Πρόεδρος

2. Αναστάσιος Δίου        Τακτικό μέλος
3. Αντώνιος Ρυσάφης     Τακτικό μέλος 
4. Ιωάννης Χατζόγλου    Τακτικό μέλος
5. Μιχάλης Σαμλίδης     Τακτικό μέλος 
6. Χρήστος Πισλίνας      Τακτικό μέλος
7. Χρήστος Πέτκος       Αναπλ/κό μέλος

 1. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση κι ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης.
          Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το  θέμα της ημερήσιας διάταξης.
        Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο 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 
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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. 6/2014 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 

Αποφασίζει ομόφωνα

      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. Παραστατικού ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΟΣΟ  σε 
€

Κ.Α. 
προϋπολογι
σμού 

Τεχνικός 
Έλεγχος 
οχημάτων

3937/7-11-14, 
3884/4-11-14, 
3880/4-11-14

Ι.ΚΤΕΟ Γιαννιτσών 151,49 30.6699.002

Μεταβίβαση 
Οχημάτων

8720430107, 
8720430080, 
8720430079

ΠΚΜ  Περ.  Ενότητα 
Πέλλας

225,00 30.6099.002

Χειριστήριο 
ηλ.πίνακα 

000226/21-10-2014 MEVACO AE 399,75 30.6699.001
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Αλληλογραφία 
Δήμου  (Ιουλ-
Οκτ.2014)

2017366,2017367,201
7071/31-7-14, 
2032818/31-8-14, 
2039779,2039780203
9781/30-9-14, 
2055859/31-10-14

Speedex κούριερ 1049,15 00.6221

Σχοινί λευκό 8796/27-10-2014 Αφοί Κορώνα ΟΕ 124,23 10.6699.001
Βιβλίο 
Πολιτικών 
Γάμων

4358/10-11-2014 Στουγιαννάκης 
Λεωνίδας

49,82 10.6611.001

Καθαρισμός 
γκράφιτι

499/21-11-2014 Α.Παππάς-Κ.Παππάς 
ΟΕ

400,00 30.6699.002

Φυλλάδια  – 
μπλοκ  κλήσεων 
παρκαρίσματος 

1151/10-11-2014 Μποζίνης  Αναστάσιος 
Questa

400,00 10.6611.001

Έλεγχος 
ανελκυστήρα  Α 
περιοχή 
Κανναβουργείο

3783/20-11-2014 NOVA  πιστοποιήσεις 
Μον.ΕΠΕ

240,00 30.6699.002

Έλεγχος 
ανελκυστήρα  Β 
περιοχή 
Κανναβουργείο

3782/20-11-2014 NOVA  πιστοποιήσεις 
Μον.ΕΠΕ

240,00 30.6699.002

Επισκευή 
τμημάτων 
πεζοδρομίων

41/5-11-2014 Δόμηση  Φιτσιώρης 
ΟΕ

398,52 30.6661.001

Σωλήνας 
άρδευσης  και 
ταφ Φ250

42244/25-11-2014 Αφοι  Καπέλλη  &  Σια 
ΟΕ

307,50 25.6699.001

                                                                              Σύνολο  3985,46 €

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 221/2014
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα  5-12-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Αναστάσιος  Δίου,  Ιωάννης  Χατζόγλου,  Μιχαήλ 
Σαμλίδης,  Αντώνιος  Ρυσάφης,  Χρήστος  Πισλίνας, 
Χρήστος Πέτκος (Αναπληρωματικό μέλος).

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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