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Αριθµός απόφασης : 324 / 2015

Από το µε αριθµό 19/2015 πρακτικό συνεδρίασης

Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο ∆ Ι Α ∆ Ι ΚΤ Υ Ο

Θέµα: 2 η Έγκριση δαπάνης παγίας προκαταβολής προϋπολογισµού
χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας
Πολυµύλου του ∆ήµου Κοζάνης.
Σήµερα την 22η Σεπτεµβρίου 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13 : 30, 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.
52023/18.09.2015 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)
µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής (Α∆Σ 402/07.09.2014), βρέθηκαν παρόντα τα πέντε
(5) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
4. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
5. Μαλούτας Λάζαρος

1. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
2. Σιώµος Νικόλαος
3. Καραπάτσιος Ευάγγελος
4. Τουµπουλίδου Παρθένα (Νούλα)
οι οποίοι αν και κλήθηκαν
νόµιµα, δεν προσήλθαν

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 το
παρακάτω 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 και εδαφ. δ 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
και αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει
το δηµοτικό συµβούλιο.
Με την αριθµό 24/2015 (Α∆Α : ΩΤΩΜΩΛΠ-Η11) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής αποφασίστηκε η σύσταση παγίας προκαταβολής προϋπολογισµού χρήσης
2015 στους Προέδρους & Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
∆ήµου Κοζάνης, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.8 του άρθρου 266 του
η
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Ν.3852/2010, και της υπ' αριθ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010 τεύχος Β’)
Απόφασης ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.∆. µε την οποία ορίζονται τα εξής:
"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 ∆ήµου.
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) ∆υο 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 ∆ηµάρχου.
4.Από την πάγια προκαταβολή µπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται µε
τις αρµοδιότητες που απονέµει ο νόµος 3852/2010 στις δηµοτικές ή τοπικές
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').
5.Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία
αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες
των υπολόγων, εφαρµόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του Ν. 3463/2006 και 35
του Β.∆. 17/5-15/06/1959 καθώς και οι διατάξεις των άρθρων 56 του Ν 2362/95 και
22-32 του Π.∆. 774/1980."
Ο πληθυσµός του ∆ήµου Κοζάνης µε την απογραφή του 2011 ανέρχεται σε 70.420
κατοίκους (ΦΕΚ 2230/τ.Β'/31.07.2012).
Το τµήµα Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο από
14.09.2015 υπηρεσιακό/ ενηµερωτικό σηµείωµά του µε θέµα «Έγκριση δαπανών παγία
Τ.Κ. Πολυµύλου» αναφέρει τα παρακάτω : «….Σας διαβιβάζουµε τιµολόγιο δαπανών της
Τ.Κ. ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ για έξοδα που πραγµατοποίησε από την Παγία Προκαταβολή.
Σας διαβιβάζουµε σχετικό υπηρεσιακό σηµείωµα της ∆/νσης Τεχνικών υπηρεσιών όπου
βεβαιώνεται ότι τα προµηθευόµενα είδη δεν υπήρχαν διαθέσιµα.
Παρακαλούµε για τις δικές σας ενέργειες…..». ήτοι :

η
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Επωνυµία

ΑΦΜ

Ποσό

ΦΠΑ

Γενικό
Σύνολο

Μ. ΜΠΟΥΡΑ –
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
Σ.ΤΣΕΠΟΥΡΑ Ο.Ε.
Μ. ΜΠΟΥΡΑ –
ΜΙΧΑΗΛΙ∆ΟΥ
Σ.ΤΣΕΠΟΥΡΑ Ο.Ε.

800413921

108,00

24,80

133,84

800413921

106,30

24,49

130,79

ΣΥΝΟΛΟ

214,30

49,29

264,63

Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 4 ¨Τήρηση Απλογραφικού ή
∆ιπλογραφικού βιβλίου¨ (Κώδικας Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών) του Ν.
4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής
2013−2016 − Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του Μεσοπρόθεσµου
Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013−2016» (ΦΕΚ 222/τ. Α΄/12.11.2012) τα
ηµερολόγια ενηµερώνονται µέχρι τέλος του επόµενου µήνα και όχι πέραν από την
προθεσµία υποβολής δήλωσης Φ.Π.Α. και τα καθολικά (γενικό και αναλυτικά) µέχρι το
τέλος του επόµενου µήνα ανεξαρτήτως του χρόνου υποβολής της δήλωσης Φ.Π.Α.
Ύστερα από όλα τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση της δαπάνης ποσού
264,63 ευρώ της προκαταβολής προϋπολογισµού χρήσης 2015 από τον Πρόεδρο της
Τοπικής Κοινότητας Πολυµύλου του ∆ήµου Κοζάνης, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση
του τµήµατος Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου.
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) & 266 (παρ. 8) 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 173 του Ν. 3463/2006 ¨∆ηµοτικός & Κοινοτικός
Κώδικας¨ (ΦΕΚ 114/ τ. Α΄/08.06.2006).
3. Τις διατάξεις των άρθρων 35 & 37 του Β.∆. 17.5/15.06.1959 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
4. Τη µε αριθµ. 74449/29.12.2010 (ΦΕΚ 2044/30.12.2010/ τ Β’) απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης περί
¨Σύστασης πάγιας προκαταβολής στις τοπικές και δηµοτικές κοινότητες¨
5. Τη µε αριθµό 24/2015 (Α∆Α : ΩΤΩΜΩΛΠ-Η11) απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής «περί Σύσταση παγίας προκαταβολής προϋπολογισµού χρήσης 2015
στους Προέδρους & Εκπροσώπους των ∆ηµοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων του
∆ήµου Κοζάνης»
6. Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει τη δαπάνη ποσού 264,63 ευρώ της προκαταβολής από τον Πρόεδρο
Τοπικής Κοινότητας Πολυµύλου του ∆ήµου Κοζάνης σε βάρος Κ. Α. 80.8251.001
προϋπολογισµού οικ. έτους 2015, για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται
σκεπτικό της παρούσας, όπως αναλυτικά απεικονίζεται στον παρακάτω πίνακα, ήτοι

η
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Β. Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο (www.diavgeia.gov.gr) (Ν.
3861/2010, ΦΕΚ 112/τ.Α) και να δηµοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ∆ήµου
(www.kozanh.gr) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
Γ. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 324 / 2015
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Γκούµας Βασίλειος (Λάκης)
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Μαλούτας Λάζαρος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 22 Σεπτεµβρίου 2015
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2015.09.30 16:07:28 EEST

Γρηγοριάδης Ιωάννης

η
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