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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το µε αριθµό 16/ 2012 πρακτικό συνεδρίασης

--------------------

Αριθµός α̟όφασης : 215/ 2012

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

Θέµα: Απόδοση λογαριασµού από την υπόλογο κ. Ιακωβίδου Πελαγία
του Θεόφιλου, τακτική υπάλληλο του ∆ήµου, για το ένταλµα
προπληρωµής το οποίο εκδόθηκε σύµφωνα µε την αριθµό 184/2012
απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την 24 η Σε̟τεµβρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 14 : 00 µ.µ, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Π. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
60731/19.09.2012 που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε µε αποδεικτικό στα µέλη της,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨ (ΦΕΚ 87/τ.
Α΄/07.06.2010).
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα εννέα (9)
τακτικά µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 2/2.1.2011), βρέθηκαν παρόντα τα
οκτώ (8) ήτοι:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Λάζαρος Μαλούτας, ως Πρόεδρος
Νικολέτα Μπουµπόναρη
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Κων/νος (Κώστας) Κυριακίδης
ο οποίος αν και κλήθηκε
νόµιµα, δε προσήλθε

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας (άρθρο 75 του Ν. 3852/2010 τ.Α΄) ο Πρόεδρος
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης παρόντος και του γραµµατέα της Οικονοµικής
Επιτροπής Γρηγοριάδη Ιωάννη, κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού, και εισηγήθηκε
τα παρακάτω :
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ 87/τ. Α΄/07.06.2010) η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου αποτελεί αρµόδιο
όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής λειτουργίας του δήµου.
Με την αριθµό 184/2012 (27.07.2012) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχε
εγκριθεί η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής των προνοιακών επιδοµάτων
στους βοηθηµατούχους πολίτες του νοµού Κοζάνης (άρθρο 94 παρ. 3β περ. 17 του Ν.
3582/2010) περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2012 ποσού 1.301.314,01 ευρώ από τον
προϋπολογισµό χρήσης 2012, στο όνοµα της τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου κ.
Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου .
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Στο άρθρο 32 παρ. 1 του Β∆ 17/5-15/15.06.1959 αναφέρονται τα παρακάτω :
¨ Ο υπόλογος υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασµό, υποβάλλοντας τα
δικαιολογητικά των πληρωθέντων εξόδων και επιστρέφοντας το ποσό που ενδεχοµένως
δεν δαπανήθηκε, µέσα σε συγκεκριµένη προθεσµία, η οποία ορίζεται µε την εγκριτική
του εντάλµατος απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου
(άρθρο 32 παρ. 1 Β∆ 17/5-15/15.06.1959)
Η προθεσµία απόδοσης λογαριασµού δεν µπορεί να είναι µεγαλύτερη του τρίµηνου,
πρέπει, δε να λήγει ένα τουλάχιστον µήνα πριν από το τέλος του οικονοµικού έτους.
Σε καµιά περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής
στο όνοµα υπολόγου, ο οποίος δεν έχει αποδώσει λογαριασµό για προηγούµενο
χρηµατικό ένταλµα, ενώ έχει παρέλθει η σχετική προθεσµία (άρθρο 33 Β∆ 17/515/15.06.1959 ¨
Επίσης µε την ανωτέρω απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής είχε καθοριστεί η
υπόλογος να αποδώσει λογαριασµό έως την 30η Σεπτεµβρίου 2012
Ήδη η παραπάνω υπόλογος υπάλληλος µε το από 21.09.2012 υπηρεσιακό σηµείωµα της
∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών αποδίδει λογαριασµό υποβάλλοντας
όλα τα δικαιολογητικά των πληρωθέντων εξόδων µαζί µε αναλυτική κατάσταση δαπανών,
και τα αντίγραφα της κίνησης του λογαριασµού της Εθνικής Τράπεζας, όπου φαίνονται
αναλυτικά οι καταθέσεις και οι αναλήψεις που πραγµατοποιήθηκαν, από τα οποία
προκύπτει ότι :
Έλαβε
Πληρωθέντα έξοδα

1.301.314,01 €
1.301.314,01 €

Επιστρεφόµενο ποσό

0,00 €

Κατόπιν των ανωτέρω πρέπει να εγκρίνουµε τα παραπάνω υποβληθέντα δικαιολογητικά
πληρωµών που πραγµατοποίησε η ανωτέρω αναφερόµενη υπόλογος υπάλληλος.
Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος, κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1) Τις διατάξεις των άρθρων 72 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 ¨Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης¨
(ΦΕΚ 87/ τ. Α΄/07.06.2010).
2) Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 ¨∆ηµοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/08.06.2006).
3) Τη µε αριθµό 184/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής.
4) Τις διατάξεις των άρθρων 32 & 33 του Β.∆. 17.5/15.06.1959 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
5) Τα υποβληθέντα δικαιολογητικά των πληρωθέντων εξόδων.
6) Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει ως νόµιµα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά πληρωµών των προνοιακών
επιδοµάτων στους βοηθηµατούχους πολίτες του νοµού Κοζάνης (άρθρο 94 παρ. 3β περ.
17 του Ν. 3582/2010) περιόδου Μαΐου – Ιουνίου 2012 ποσού 1.301.314,01 ευρώ από
τον προϋπολογισµό χρήσης 2012 που πραγµατοποιήθηκαν από την υπόλογο υπάλληλο
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κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο
ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.
Β. Ορίζει την επιστροφή του αδιάθετου ποσού των 0,00 € από την παραπάνω
αναφερόµενη υπόλογο υπάλληλο, στο Ταµείο του ∆ήµου.
Γ. Τα δικαιολογητικά πληρωµών να αποσταλούν για εκκαθάριση στο Λογιστήριο του
∆ήµου, και να επισυναφθούν στο σχετικό ένταλµα προπληρωµής.
∆. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgia.gr)
Ε. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η ̟αρούσα α̟όφαση ̟ήρε αριθµό 215 / 2012
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)

(Τ.Υ)
Νικολέτα Μπουµπόναρη
Ιωάννης Παπαγεωργίου
Σουλτάνα (Σούλα) Μουταφίδου
Θεόδωρος Θεοδωρίδης
Άννα Νανοπούλου
Στέλλα Ρουσιάδου – Καλογερίδου
Ιωάννης Μητσιάκος

Λάζαρος Μαλούτας
∆ήµαρχος Κοζάνης

Ακριβές Α̟όσ̟ασµα
Κοζάνη, 24 Σεπτεµβρίου 2012
Ο Γραµµατέας
Γρηγοριάδης Ιωάννης
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