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Αριθµός απόφασης : 2 / 2017

Από το µε αριθµό 1/2018 πρακτικό συνεδρίασης

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

Θέµα: 1 η Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής χρήσης 2018
στην κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου τακτική υπάλληλο του
∆ήµου, για την πληρωµή των προνοιακών επιδοµάτων περιόδου
Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2017.
Σήµερα την 9η Ιανουαρίου 2017, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13 : 30, η Οικονοµική
Επιτροπή (άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 τ. Α΄) συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στο
∆ηµαρχιακό Κατάστηµα Κοζάνης (Πλ. Νίκης 1, Κοζάνη) και στην αίθουσα των
συνεδριάσεων αυτής, ύστερα από την πρόσκληση του Προέδρου, µε αριθµ. πρωτ.
1167/10.01.2018 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 & 558/27.11.2015), βρέθηκαν
παρόντα τα εννέα (9) ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ιωαννίδης Ελευθέριος, ως Πρόεδρος
2. Βαλαής Γεώργιος
3. Λαβαντσιώτης Γεώργιος
4. Ιωαννίδης Παρασκευάς
5. Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
6. Σιώµος Νικόλαος
7. Μαλούτας Λάζαρος
8.Καραπάτσιος Ευάγγελος
9. Γκουτζηκώστας Γεώργιος

κανένας

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 2ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
Το Τµήµα Λογιστηρίου της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου στο µε α.α.
5/03.01.2017 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµά της αναφέρει τα παρακάτω :
¨Α. Με το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 «∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ
114/τ. Α΄/08.06.2006) ορίζονται τα εξής :
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να
εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά,
η
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εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή
απρόσφορη.
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών
υπαλλήλων.»
Β. Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17.5/15.06.1959 (ΦΕΚ 114/τ.
Α') ορίζεται ότι:
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό
του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται
υπόλογος οφειλών εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά
και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος
προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον
να λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην
παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει
πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»
Γ. Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17.5/15.06.1959 (ΦΕΚ 114/τ. Α') ορίζεται
ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος
προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι
υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής.
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών
του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η
δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του
εντάλµατος προπληρωµής.»
∆. Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17.5/15.06.1959 (ΦΕΚ 114/τ. Α') ορίζεται
ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’
αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν,
ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των
υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη
χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»
Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να προβούµε στην καταβολή των
προνοιακών επιδοµάτων στους βοηθηµατούχους πολίτες του Νοµού Κοζάνης (άρθρο 94
παρ.3β παρ.17 του Ν.3852/2010) για την περίοδο Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2017
εισηγούµαστε την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.467.192,89 ευρώ, στους
η
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παρακάτω Κ.Α. του προϋπολογισµού χρήσης 2018 στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου
Πελαγίας Ιακωβίδου κλάδου ∆Ε ∆ιοικητικού.
Τα επιδόµατα αφορούν:
α/
α

K.A.

Περιγραφή βοηθήµατος

Ποσό

1

15.6741.0001

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς
αναπηρίας

705.000,00

2

15.6741.0002

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων

114.500,00

3

15.6741.0004

Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης

280.000,00

4

15.6741.0005

Επίδοµα κίνησης παραπληγικών,
τετραπληγικών, ακρωτηριασµένων

57.500,00

5

15.6741.0006

Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής

2.509,00

6

15.6741.0007

Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών

7.710,00

7

15.6741.0008

Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών
δηµοσίου

47.000,00

8

15.6741.0009

Επίδοµα τυφλότητας

190.000,00

9

15.6741.0010

Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα

56.000,00

10

15.6741.0013

Επίδοµα οµογενών
Σύνολο

6.973,56
1.467.192,56

Ε. Η απόδοση λογαριασµού θα γίνει έως την 31/03/2018…..»
Ύστερα από τα παραπάνω, ο Πρόεδρος, πρότεινε την έγκριση του εντάλµατος
προπληρωµής στην ανωτέρω αναφερόµενη υπόλογο υπάλληλο, για την πληρωµή των
προνοιακών επιδοµάτων περιόδου Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2017, σύµφωνα και µε την
ανωτέρω εισήγηση της Οικονοµικής Υπηρεσίας.
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) Τις διατάξεις των άρθρων 35 & 37 του Β.∆. 17.5/15.06.1959 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄).
4) Τον προϋπολογισµό οικ. έτους 2017 όπου υπάρχει εξειδικευµένη πίστωση στον Κ.
Α. 15.6741
5) Το από 05.01.2018 υπηρεσιακό / ενηµερωτικό σηµείωµα του Τµήµατος Λογιστηρίου
της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου
6) Την ανάγκη έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την κάλυψη των δαπανών
προνοιακών επιδοµάτων στους βοηθηµατούχους πολίτες του νοµού Κοζάνης.
7) Την παραπάνω αναλυτική εισήγηση του Προέδρου, ύστερα από διαλογική συζήτηση
και ψηφοφορία,
η
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την πρώτη (1 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 Νοεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2017 ποσού
1.467.192,89 ευρώ από τον προϋπολογισµό χρήσης 2018, στο όνοµα της τακτικού
υπαλλήλου του ∆ήµου, κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου, για τους λόγους που
αναλυτικά αναφέρονται στο ιστορικό και σκεπτικό της παρούσας.
Τα επιδόµατα αφορούν:
α/
α

K.A.

Περιγραφή βοηθήµατος

Ποσό

1

15.6741.0001

Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς
αναπηρίας

705.000,00

2

15.6741.0002

Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων

114.500,00

3

15.6741.0004

Επίδοµα βαριάς νοητικής καθυστέρησης

280.000,00

4

15.6741.0005

Επίδοµα κίνησης παραπληγικών,
τετραπληγικών, ακρωτηριασµένων

57.500,00

5

15.6741.0006

Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής

2.509,00

6

15.6741.0007

Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών

7.710,00

7

15.6741.0008

Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών
δηµοσίου

47.000,00

8

15.6741.0009

Επίδοµα τυφλότητας

190.000,00

9

15.6741.0010

Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα

56.000,00

10

15.6741.0013

Επίδοµα οµογενών

6.973,56

Σύνολο

1.467.192,56

Β. Η υπόλογος κ. Ιακωβίδου Πελαγία του Θεόφιλου υποχρεούται να αποδώσει
λογαριασµό, υποβάλλοντας τα δικαιολογητικά των πληρωθέντων εξόδων και
επιστρέφοντας το ποσό που ενδεχοµένως δε δαπανήθηκε, έως 31 Μαρτίου 2018.
Γ. 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
(cityofkozani.gov.gr ) (παρ. 4 του άρθρου 6 του Ν. 4071/2012, ΦΕΚ 85/τ.Α)
∆. Αναθέτει στον κ. Πρόεδρο τις παραπέρα ενέργειες.
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 2 / 2018
Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφτηκε ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

(Τ.Υ)
Ιωαννίδης Ελευθέριος
∆ήµαρχος Κοζάνης

(Τ.Υ)
Βαλαής Γεώργιος
Λαβαντσιώτης Γεώργιος
η
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Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Ιωαννίδης Παρασκευάς
Λιάκος Ευθύµιος (Θέµης)
Σιώµος Νικόλαος
Μαλούτας Λάζαρος
Καραπάτσιος Ευάγγελος
Γκουτζηκώστας Γεώργιος

Α κ ρ ι β έ ς Α π ό σ π α σ µ α
Κοζάνη, 10 Ιανουαρίου 2018
Ο Γραµµατέας
Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS GRIGORIADIS
Ημερομηνία: 2018.01.11 11:44:31 EET

Γρηγοριάδης Ιωάννης
κλάδου ΤΕ ∆ιοικητικού – Λογιστικού

η
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