ΑΔΑ: ΩΝ75ΩΕΣ-ΤΥΛ
INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
---------------

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.06.21 12:48:45
EEST
Reason:
Location: Athens

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κερατσίνι: 21-6-2018
Αριθ. πρωτ.: 25254

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 33η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 19-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 281/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟ
ΕΝΤΑΛΜΑ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ 190/2018 ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ
ΚΟΝΤΙΖΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 19 του μηνό̋ Ιουνίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 24150/15-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο), 3) Αννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Κων/νο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Σταυρούλα Συράκου, 3) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋),
4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Κατόπιν εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και ζήτησε από τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματο̋. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ
αποφάσισε το κατεπείγον του θέματο̋ και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 22778/6-6-2018
έγγραφο του τμήματο̋ Γραμματεία̋ & Διοικητική̋ μέριμνα̋ τη̋ Διεύθυνση̋ Διοικητικών Υπηρεσιών, το οποίο
έχει ω̋ εξή̋:
Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α') ορίζεται ότι:
«1. Εντάλματα προπληρωμή̋, εί̋ ά̋ περιπτώσει̋ επιτρέπεται η έκδοση̋ τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται
επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του Δήμου. Ούτο̋ καθίσταται υπόλογο̋ οφειλών εντό̋ τη̋ τακτή̋
προθεσμία̋ να αποδώσει λογαριασμό τη̋ διαχειρίσεω̋ των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα
κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.
Η προθεσμία αποδόσεω̋ λογαριασμού ορίζεται δια τη̋ περί εκδόσεω̋ του εντάλματο̋ προπληρωμή̋
αποφάσεω̋, ήτι̋ δεν δύναται να είναι μεγαλύτερα του τριμήνου και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ
τη̋ λήξεω̋ του οικονομικού έτου̋.
2. Επί τη αιτιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται η κατά την προηγουμένη παράγραφο προθεσμία να
παραταθεί επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμω̋ περιπτώσει πέραν τη̋ λήξεω̋ του οικονομικού έτου̋.»
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Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α') ορίζεται ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση̋ των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματο̋ προπληρωμή̋ δια δαπάνη̋
άλλη̋ ή τα̋ δι' ά̋ εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσι̋ χρηματικού εντάλματο̋ επ' ονόματι υπολόγου μη
αποδώσαντο̋ λογαριασμό επί προηγουμένου εντάλματο̋ προπληρωμή̋.»
Με την υπ’ αριθμ. 71 /2018 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ διετέθη πίστωση 40.000,00€ σε βάρο̋
Κ.Α. 00.6221.0001 του προϋπολογισμού έτου̋ 2018 για την αντιμετώπιση δαπανών καταβολή̋ τελών για τη
διακίνηση τη̋ αλληλογραφία̋ και αντικειμένων των υπηρεσιών του Δήμου για το έτο̋ 2018.
Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογο̋ για τη διαχείριση του ω̋ άνω ποσού η υπάλληλο̋ του Δήμου κ.
Βασιλική Κοντιζά του Αντωνίου, και εκδόθηκε το υπ΄αριθ. 190/2018 Επιτροπικό Χρηματικό Ένταλμα
Προπληρωμή̋ (ΕΠ.ΧΕΠ) στο όνομά τη̋.
Τέλο̋, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει μέχρι 5/6/2018.
Επειδή δαπανήθηκε το σύνολο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί προ̋ εκπλήρωση του σκοπού ο οποίο̋
προαναφέρθηκε, η υπάλληλο̋ κ. Κοντιζά Βασιλική προσκόμισε όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.
Για του̋ παραπάνω λόγου̋, σα̋ παρακαλώ να ελέγξετε τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από την κ. Κοντιζά
Βασιλική σχετικά με την απόδοση του λογαριασμού και στη συνέχεια να προβείτε στην απαλλαγή τη̋
υπολόγου τη̋ διαχείριση̋ του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
3. Τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
4. Tην υπ΄αριθμ. 71/2018 Οικονομική̋ Επιτροπή̋
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
1) Την απόδοση του λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμή̋ 190/2018 στο όνομα τη̋
υπαλλήλου του Δήμου Κοντιζά Βασιλική, εφόσον έλεγξε τα στοιχεία που υπέβαλε η ανωτέρω υπάλληλο̋.
2) Την απαλλαγή τη̋ ανωτέρω υπόλογου τη̋ διαχείριση̋ ποσού 40.000,00 € σε βάρο̋ Κ.Α. 00.6221.0001
του προϋπολογισμού έτου̋ 2018 για την αντιμετώπιση δαπανών καταβολή̋ τελών για τη διακίνηση τη̋
αλληλογραφία̋ και αντικειμένων των υπηρεσιών του Δήμου για το έτο̋ 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (281)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 20-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
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