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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 304/2018   

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
1.    ΑΠΑΛΛΑΓΗ  ΥΠΟΛΟΓΟΥ  ΚΙ  ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  ΥΠΟΛΟΓΟΥ  ΠΑΓΙΑΣ   
ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

Σήμερα Δευτέρα 24 Δεκεμβρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα 09:00 π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη πρόσκληση αριθ.  πρωτ.  23413/19-12-2018 του Προέδρου της,  που είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής, τακτικά και αναπληρωματικά, και είχε δημοσιευθεί 
στο  Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει  απόφαση  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα τέσσερα (4) από 
τα εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος, 
2. Χρήστος Δασκάλου  - Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης – Τακτ. μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερικούκης – Τακτ. μέλος,
2. Γεώργιος Κούκος – Τακτ.μέλος,
3. Χρήστος Πέτκος Τακτ.  μέλος, 
4. Ιωάννης Μουράτογλου- Τακτ. μέλος.

          Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
         Μετά τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία ο Πρόεδρος κηρύσσει την 
έναρξη της συνεδρίασης και τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αρχίζουν να συζητούν 
το θέμα της ημερήσιας διάταξης.
         Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης εκθέτει στα μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα:

Στο άρθρο 35 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής: 
«1.  Χρηματικόν  ένταλμαν  παγίας  προκαταβολής  εκδίδεται  κατά  τας  διατάξεις  του  
άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος. 
2.  Απαραίτητος  προϋπόθεσις  πληρωμής δαπάνης  τινός  εκ της  παγίας  προκαταβολής  
τυγχάνει η ύπαρξις σχετικής πιστώσεως αναγραφομένης εν τω προυπολογισμώ. 
3.  Ο διαχειριζόμενος  την  παγίαν  προκαταβολήν  υπάλληλος  παραδίδει  επί  αποδείξει  
προσωπικώς εις τον δημοτικόν ταμίαν τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων παρ’  
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αυτού πληρωμών, άτινα δέον να είναι πλήρη από απόψεως νομιμότητος συμφώνως προς  
τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του παρόντος. 
4.  Ο δημοτικός  ταμίας  μετά  τον  έλεγχον  των  υποβληθέντων,  αυτώ  δικαιολογητικών  
καταβάλλει εις τον διαχειριζόμενον την παγίαν προκαταβολήν ίσον χρηματικόν ποσόν  
προς ανανέωσις ταύτης, ίνα ούτω παραμένη εις χείρας τούτου πάντοτε το χορηγηθέν δια  
της αποφάσεως του συμβουλίου ποσόν. 
5.  Τα  δικαιολογητικά  ταύτα  μετά  τον  προσήκοντα  έλεγχον  παρά  της  αρμοδίας  
λογιστικής υπηρεσίας,  υποβάλλονται  εις  το δημοτικόν συμβούλιον προς έγκρισιν των  
γενομένων δαπανών, μεθ'ο εκδίδονται ισόποσα χρηματικά εντάλματα εις βάρος των εν  
τω προϋπολογισμώ προβλεπομένων οικείων πιστώσεων δι' εκάστην των δαπανών τούτων  
και επ' ονόματι  των πληρωθέντων δικαιούχων, γενομένης μνείας επί των χρηματικών  
ενταλμάτων ότι η πληρωμή εγένετο μέσω του διαχειριζομένου την παγίαν προκαταβολήν  
υπαλλήλου. 
6. Κατά την λήξιν του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το  
ληφθέν παρ’ αυτού δια παγίαν προκαταβολήν ποσόν εις το δημοτικόν και  
κοινοτικόν ταμείον. 
7. Κατά τα λοιπά επί της διαχειρίσεως και αποδόσεως της παγίας προκαταβολής παρά  
του υπολόγου, ισχύουσιν τα εν άρθ. 32,33,34 και 37 του παρόντος διαλαμβανόμενα.»

Στο άρθρο 37 παρ 1 του ΒΔ 17/5-15/6/1959 ορίζονται τα εξής: 
«1. 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».

Με τις υπ’ αριθ. 10, 21, 22 & 191/2018 αποφάσεις της Οικονομικής επιτροπής 
συστάθηκε  πάγια  προκαταβολή  4.000,00  €  και  ορίστηκε  ο  Μαρκάτης 
Κωνσταντίνος του  κλάδου Δ.Ε. Διοικητικού, ως υπόλογος - διαχειριστής αυτής και 
ο Τζιμπιλής Χρήστος του  κλάδου Π.Ε. Διοικητικού ως αναπληρωτής. Με το αριθ. 
65Α/13-02-2018 χρηματικό ένταλμα εισέπραξε ο ανωτέρω υπόλογος το ποσό των 
4.000,00 € το οποίο και κατέθεσε στο ταμείο του Δήμου, όπως αποδεικνύεται από το 
αριθ. 1122/19-12-2018 γραμμάτιο είσπραξης του Δήμου.

Παρακαλώ  όπως  ψηφίσουμε  σχετικά  με  την  απαλλαγή  του  υπολόγου  και  του 
αναπληρωτή αυτού. 
       Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσει σχετικά. 
       Η Οικονομική Επιτροπή  μετά από διαλογική συζήτηση αφού άκουσε τον 
Πρόεδρο της και αφού έλαβε υπόψη της:

1. τις αριθ. 10, 21, 22 & 191/2018 αποφάσεις της με τις οποίες συστάθηκε η 
πάγια προκαταβολή και ορίστηκε ο υπόλογος - διαχειριστής αυτής καθώς και 
ο αναπληρωτής του, 

2. το ύψος της δαπάνης της παγίας προκαταβολής, 
3. το άρθρο 173 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»,
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4. το  αριθ.  65Α/13-2-2018  χρηματικό  ένταλμα  με  το  οποίο  εισπράχθηκε  η 
πάγια προκαταβολή από τον υπόλογο - διαχειριστή αυτής,

5. το αριθ. 1122/19-12-2018 γραμμάτιο είσπραξης της επιστροφής του ποσού 
της  παγίας προκαταβολής στο ταμείο του Δήμου,

6. τα άρθρα 35 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959,
7. τις  διατάξεις  του  άρθρου  72  του  Ν.  3852/2010(ΦΕΚ  Α'  87) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Α.  Εγκρίνει την απόδοση του λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 
2018.
        Β. Εγκρίνει την απαλλαγή του υπολόγου-διαχειριστή της παγίας προκαταβολής 
για  το  έτος  2018,  δημ  υπαλλήλου  Μαρκάτη  Κων/νου  του  Αντωνίου, 
κατηγορίας/κλάδου   Δ.Ε.   Διοικητικού καθώς  και  του  αναπληρωτή  αυτού,  δημ 
υπαλλήλου Τζιμπιλή Χρήστου του Αθανασίου, κατηγορίας/κλάδου  Π.Ε. Διοικητικού.

Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:00 π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 304/2018.
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 27-12-2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Μιχάλης Σαμλίδης, Χρήστος Δασκάλου, Αναστάσιος 
Δίου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια:
- Δημ. Ταμία κα Μαρία Μισσελή.

Αποδέκτες προς κοινοποίηση:
-Δημ. υπάλληλο κ. Μαρκάτη Κωνσταντίνο.
-Δημ. υπάλληλο κ. Τζιμπιλή Χρήστο.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Ι. Μουράτογλου.
-Προϊσταμένη Δ/νσης Διοικ. & Οικ/κών Υπηρεσιών. 
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