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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 64η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 28-11-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 537/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 3.000,00 ΕΥΡΩ ΣΤΑ ΟΝΟΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΙΜΙΛΙΑΝΗΣ ΚΑΛΗ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΚΑΛΥΨΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΕΞΟΔΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΕΟΡΤΩΝ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 28 του μηνό̋ Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε
σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με αριθ. πρωτ:
62547/24-11-2017 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 (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋)
4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋
(τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋ Χρήστο̋, κήρυξε την
έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 13ο θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 62666/24-112017 έγγραφο του τμήματο̋ Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξή̋:

« 1. Με απόφαση τη̋ δημαρχιακή̋ επιτροπή̋ ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση
ενταλμάτων προπληρωμή̋ για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο
όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμή̋ εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»
Με την εγκύκλιο 41/71351/14-12-2010, ΚΕΦ. Δ’, παρ. 1 ορίζεται ότι « η Οικονομική Επιτροπή αποτελεί

συνέχεια τη̋ Δημαρχιακή̋ Επιτροπή̋, συνιστάται και λειτουργεί σε όλου̋ του̋
όργανο παρακολούθηση̋ και ελέγχου τη̋ οικονομική̋ λειτουργία̋ του Δήμου».

Δήμου̋

και

αποτελεί

Επίση̋, σύμφωνα 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 τά̋ περιπτώσει̋ επιτρέπεται η έκδοσι̋ τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ'
ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτο̋ καθίσταται υπόλογο̋ οφείλων εντό̋ τη̋ τακτή̋ προθεσμία̋ να
αποδώσει 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 μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ τη̋ λήξεω̋ του
οικονομικού έτου̋.
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2. Επί τη ητιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία να
παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμω̋ περιπτώσει πέραν τη̋ λήξεω̋ του οικονομικού έτου̋.»
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 χρησιμοποίησι̋ των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματο̋ προπληρωμή̋ δια δαπάνα̋ άλλα̋ ή
τα̋ δι' ά̋ εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσι̋ χρηματικού εντάλματο̋ επ' ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντο̋
λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματο̋ προπληρωμή̋.
3. Η πληρωμή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμή̋ ενεργείται δι' εντολών του δημάρχου
προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου τη̋ υπηρεσία̋ ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμή̋ δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλματο̋
προπληρωμή̋.»
Τέλο̋ σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α') ορίζεται ότι:

« Οι υπόλογοι οφείλουν ω̋ προ̋ την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζομένων
χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοι̋ ιδίοι̋ επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή
μείωσιν των χρημάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσω̋ υπό των υπολόγων άμα τη εξοφλήσει
των θα γίνηται κατάθεσι̋ αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων ει̋ την Εθνικήν Τράπεζαν τη̋ Ελλάδο̋ ή
ει̋ το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα ει̋ την έδραν του δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν
κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον τη̋ καταθέσεω̋
και αναλήψεω̋ Τραπέζη̋ ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένω̋ πάσαι αι
γενόμεναι καταθέσει̋ και αναλήψει̋.»
Στο πλαίσιο των εορταστικών ημερών των Χριστουγέννων και τη̋ Πρωτοχρονιά̋, ο Δήμο̋ προτίθεται να
προμηθευτεί διάφορα είδη (κεράσματα, κουραμπιέδε̋, μελομακάρονα, νερά, χυμού̋
κλπ) τα οποία θα
προσφέρονται στου̋ επισκέπτε̋ λόγω των ημερών (μαθητέ̋, καθηγητέ̋, προεδρεία, μέλη συλλόγων, εκπροσώπων
φορέων κλπ) που εθιμοτυπικά επισκέπτονται τη Δημοτική Αρχή καθώ̋ και σε όλου̋ εκείνου̋ που θα ψάλλουν τα
κάλαντα στο Δήμαρχο, στου̋ Αντιδημάρχου̋, Γενικό Γραμματέα, κλπ.
Προκειμένου να καλυφθούν τα παραπάνω έξοδα είναι απαραίτητη η λήψη ενταλμάτων προπληρωμή̋ στα ονόματα
των υπαλλήλων του Δήμου ΑΙΜΙΛΙΑΝΗΣ ΚΑΛΗ ω̋ προ̋ το ποσό των 2.500,00 ευρώ και ΦΙΛΙΩΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ω̋
προ̋ το ποσό των 500,00 ευρώ.
Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
την εγκύκλιο 41/71351/14-12-2010, ΚΕΦ. Δ’, παρ. 1
τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
Παρακαλούμε όπω̋ Αποφασίσετε:
1.Εγκρίνετε την διάθεση τη̋ πίστωση̋ ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρο̋ του Κ.Α. 00.6434.0001 του
δημοτικού προϋπολογισμού του έτου̋ 2017
2.Εγκρίνετε την έκδοση ενταλμάτων προπληρωμή̋ στα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου ΑΙΜΙΛΙΑΝΗ
ΚΑΛΗ ω̋ προ̋ το ποσό των 2.500,00 ευρώ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ω̋ προ̋ το ποσό των 500,00 ευρώ
3.Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει εντό̋ ΤΡΙΜΗΝΟΥ από την εξόφληση του Χρηματικού Εντάλματο̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.την εγκύκλιο 41/71351/14-12-2010, ΚΕΦ. Δ’, παρ. 1
3.τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
4.το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ έθεσε
το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
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Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
Tην διάθεση τη̋ πίστωση̋ ποσού 3.000,00 ευρώ σε βάρο̋ του Κ.Α. 00.6434.0001 του δημοτικού
προϋπολογισμού του έτου̋ 2017
2.Tην έκδοση ενταλμάτων προπληρωμή̋ στα ονόματα των υπαλλήλων του Δήμου ΑΙΜΙΛΙΑΝΗΣ ΚΑΛΗ ω̋
προ̋ το ποσό των 2.500,00 ευρώ και ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗ ω̋ προ̋ το ποσό των 500,00 ευρώ
3.Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έω̋ 31-12-2017 .

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (537)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 29-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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