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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 37η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 9-7-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 322/2018

ΘΕΜΑ: ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΞΟΔΩΝ (ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ ΔΙΚΟΓΡΑΦΩΝ, ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ Κ.Λ.Π) ΤΗΣ
ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΗΣ ΙΔΑΧ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΓΚΡΑΤΗ
ΟΥΡΑΝΙΑ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 9 του μηνό̋ Ιουλίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 27330/5-7-2018 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 έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Στυλιανή
Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 4) Kωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋), 5) Δημήτριο̋ Θωμαϊδη̋ (ω̋
αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Κυριακή̋ Ντέρου) και 6) Σταυρούλα Βαρλά (ω̋
αναπληρωματικό μέλο̋ στη θέση του τακτικού μέλου̋ Αννα̋ Γκρόζου).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋
Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμό 27182/4-7-2018
έγγραφο τη̋ Νομική̋ Υπηρεσία̋, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχο̋ Α΄) ορίζεται ότι:
1. Εντάλματα προπληρωμή̋, εί̋ ά̋ περιπτώσει̋ επιτρέπεται η έκδοσι̋ τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται
επ'όνόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτο̋ καθίσταται υπόλογο̋ οφείλων εντό̋ τη̋ τακτή̋
προθεσμία̋ να αποδώση λογαριασμόν 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 ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία να
παραταθεί επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμω̋ περιπτώσει πέραν τη̋ λήξεω̋ του οικονομικού έτου̋.
Με την 36/2018 απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋ διετέθη πίστωση 500€ ευρώ σε βάρο̋ του ΚΑ
00.6495.0003 με τίτλο «Δαπάνε̋ εξόδων για την Νομική Υπηρεσία του Δήμου (φωτοαντίγραφα
δικογράφων, αποφάσεων κ.λ.π.)» του προϋπολογισμού του Δήμου έτου̋ 2018
Το υπ’άριθμ. 207/2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμή̋ με ποσό 500€ ευρώ εξοφλήθηκε 3/7/2018
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Αναλυτικά τα δικαιολογητικά που πληρώθηκαν είναι τα εξή̋ :

Α/Α
1

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΝΟ ΤΙΜ

ΠΟΣΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

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

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

ΦΠΑ 23%

ΠΛΗΡΩΤΕΟ
298,30€
298,30€
500€298,30€
=
201,70€

-------------ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ:
Η υπόλογο̋ Παγκράτη Ουρανία επέστεψε το ποσό των 201,70€ (ευρώ) στο Ταμείο του Δήμου .
Ύστερα από τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί παρακαλούμε όπω̋ :

Α. Εγκρίνετε την ανωτέρω απόδοση του υπ’αριθμ. 207/2018 εντάλματο̋ προπληρωμή̋ όπω̋ αναλυτικά
αναφέρεται παραπάνω &
Β. Προβείτε στην απαλλαγή τη̋ υπολόγου κα̋ Παγκράτη Ουρανία̋ του ποσού των 500€ ευρώ το οποίο
διατέθηκε για την κάλυψη των δαπανών εξόδων& με τελικό υπόλοιπο επιστροφή̋ στο ταμείο τ ου
ποσού των 201,70€ (φωτοαντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων κ.λ.π.) τη̋ Νομική̋ υπηρεσία̋ του
Δήμου.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.To άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (Φ.Ε.Κ. 114/59 τεύχο̋ Α΄)
3.Την 36/2018 απόφαση Οικονομική̋ Επιτροπή̋
4.Το με αριθμό 207/2018 χρηματικό ένταλμα προπληρωμή̋
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει Α. Tην ανωτέρω απόδοση του υπ’ αριθμ. 207/3-7-2018 εντάλματο̋ προπληρωμή̋ για να καλυφθούν
τα παρακάτω έξοδα:

Α/Α
1

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

ΝΟ ΤΙΜ

ΠΟΣΟ

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

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

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

ΦΠΑ 23%
-------------ΣΥΝΟΛΟ:

ΥΠΟΛΟΙΠΟ
ΤΑΜΕΙΟΥ:

ΠΛΗΡΩΤΕΟ
298,30€
298,30€
500€298,30€
=
201,70€
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Β. Την απαλλαγή τη̋ υπόλογου κα̋ Παγκράτη Ουρανία̋ του ποσού των 500€ ευρώ το οποίο διατέθηκε
για την κάλυψη των δαπανών εξόδων & με τελικό υπόλοιπο επιστροφή̋ στο ταμείο του ποσού των
201,70€ (φωτοαντίγραφα δικογράφων, αποφάσεων κ.λ.π.) τη̋ Νομική̋ υπηρεσία̋ του Δήμου.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (322)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 10-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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