
        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΔΗΜΟΣ       ΕΔΕΣΣΑΣ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 3ΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 8 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 22/2018   

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
3. ΨΗΦΙΣΗ  ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 
2018 ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΗΣ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ.

Σήμερα Πέμπτη 8 Φεβρουαρίου 2018 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και ώρα 
09:00π.μ. συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση αριθ. πρωτ. 2857/2-2-2018 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 Πέτκος Τακτικό μέλος, 
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Ιωάννης Χατζόγλου  Αναπλ. μέλος.

1. Χρήστος Βερυκούκης Τακτικό μέλος,
2. Χρήστος Δασκάλου  Αντιπρόεδρος,
3. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτικό μέλος,
4. Γεώργιος Κούκος Τακτικό μέλος.

           Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος  ύστερα  από  τη  διαπίστωση  ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία  κηρύσσει  την 
έναρξη  της  συνεδρίασης  της  Οικονομικής  Επιτροπής  και  προτείνει  να  συζητηθούν 
σήμερα ως κατεπείγοντα,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), τα παρακάτω θέματα: 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί των αιτήσεων της εταιρείας Θ. Κουκουλής Α. 
Ε. για εξωδικαστικό συμβιβασμό.

2. Μερική ανάκληση της αριθ. 10/2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής και 
λήψη νέας για τον ορισμό υπολόγου παγίας προκαταβολής για το έτος 2018.

3. Ψήφιση  πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2018 για τις 
δαπάνες της παγίας προκαταβολής.

         Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,

Αποφασίζει ομόφωνα
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κρίνει τα ανωτέρω θέματα ως κατεπείγοντα, τα οποία πρέπει να συζητηθούν σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και να 
ληφθούν σχετικές αποφάσεις. 
            Ο Πρόεδρος αναφερόμενος στο 3ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης εκθέτει 
στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 3082/8-2-2018 εισήγησαη της 
Δημοτικού Ταμία, η οποία αναφέρει 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’  
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.».

Επίσης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 παρ.1 του Ν.3463/2006 (Κώδικας  
Δήμων  &  Κοινοτήτων),  μπορεί  να  παρέχεται  με  απόφαση  της  Δημαρχιακής  πλέων  
Οικονομικής Επιτροπής, πάγια προκαταβολή σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του  
προϋπολογισμού.

Με την ίδια απόφαση ορίζονται  οι  δαπάνες  που θα αντιμετωπισθούν από την πάγια  
προκαταβολή και το ύψος τους, το ποσό της προκαταβολής που για το Δήμο δεν μπορεί να  
υπερβαίνει τα 4.000,00 € (για Δήμους με πληθυσμό από 10.001 κατοίκους έως 30.000)  
και ο Δημοτικός Υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος θα  
ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με έγγραφες εντολές του Δημάρχου.

Ο  πληθυσμός  του  Δήμου  μας  ανέρχεται  σε  29.030  κατοίκους,  σύμφωνα  με  την  
απογραφή 2011.       

Επιπλέον στον Κ.Α. 00.8251.001 «Πάγια Προκαταβολή (Έδεσσας)» του προϋπολογισμού  
του  έτους  2018,   εγγράφεται  πίστωση  για  την  παροχή  παγίας  προκαταβολής  ποσού  
4.000,00 €. 

Με βάση τα παραπάνω προτείνω:
Α)  τη  σύσταση  παγίας  προκαταβολής  του  Δήμου  ποσού  4.000,00  €  και  την  ψήφιση  
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 00.8251.001 «Πάγια Προκαταβολή (Έδεσσας)».
Β) τον ορισμό του υπολόγου για το υπόλοιπο του έτους  2018. 
Γ) την ψήφιση πίστωσης σε βάρος των παρακάτω σχετικών Κ.Α. που θα χρησιμοποιηθούν  
για τις δαπάνες της παγίας προκαταβολής.
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Κωδικός 
Εξόδου Περιγραφή Ποσό

00.6221 Ταχυδρομικά τέλη. 150,00
10.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων. 200,00
10.6613.001 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ. 300,00

10.6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε 
κάποιους από τους κωδικούς. 500,00

10.6699.002 Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από 
τις παραπάνω τάξεις. 500,00

15.6699.001 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε 
κάποιους από τους κωδικούς. 500,00

15.6699.002 Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από 
τις παραπάνω τάξεις. 1000,00

20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 1.000,00
20.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. 400,00

20.6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε 
κάποιους από τους κωδικούς. 200,00

20.6699.002 Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους 
κωδικούς. 200,00

30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 2.500,00
30.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 400,00
30.6661.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών. 400,00
30.6671.001 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων. 1.000,00
35.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 200,00
35.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. 200,00

70.6699.001 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε 
κάποιους από τους κωδικούς. 500,00

70.6699.002 Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους 
παραπάνω κωδικούς. 500,00

       Επειδή με τις  αριθ. 10/2018 και 21/2018 όμοιες δικές της η Οικονομική 
Επιτροπή είχε συστήσει την παγία προκαταβολή για το έτος 2018 κι είχε ορίσει τον 
υπόλογό  της  ο  Πρόεδρος  κάλεσε  τα  μέλη να αποφασίσουν  σχετικά  με  την ψήφιση 
πίστωσης σε βάρος των σχετικών Κ.Α. που θα χρησιμοποιηθούν για τις δαπάνες της 
παγίας προκαταβολής.
       Η Οικονομική Επιτροπή έπειτα από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε τον 
Πρόεδρό της κι έλαβε υπόψη της την αριθ. πρωτ. 3082/8-2-2018 εισήγηση της 
Δημοτικού Ταμία, καθώς και:  
α. Τις διατάξεις των άρθρων 103 και 158 του N. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα 
Δήμων και Κοινοτήτων».
β. Τα άρθρα 6, 7 και 8 του από 17.5/59 Β.Δ/τος περί «οικονομικής διοίκησης και 
λογιστικού Ο.Τ.Α.».
γ. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016.
δ. Τις εγγεγραμμένες πιστώσεις στον προϋπολογισμό εξόδων έτους 2018.
ε. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

Αποφασίζει ομόφωνα
        Α. Tη ψήφιση των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Δήμου Έδεσσας, έτους 
2018, που θα χρησιμοποιηθούν για τις δαπάνες της παγίας προκαταβολής, ως εξής:

Κωδικός 
Εξόδου Περιγραφή Ποσό

00.6221 Ταχυδρομικά τέλη. 150,00
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10.6612.001 Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικών γραφείων. 200,00
10.6613.001 Προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ. 300,00

10.6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε 
κάποιους από τους κωδικούς. 500,00

10.6699.002 Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από 
τις παραπάνω τάξεις. 500,00

15.6699.001 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε 
κάποιους από τους κωδικούς. 500,00

15.6699.002 Λοιπές δαπάνες που δεν μπορούν να ενταχθούν σε μία από 
τις παραπάνω τάξεις. 1000,00

20.6263.001 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 1.000,00
20.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. 400,00

20.6699.001 Λοιπές προμήθειες αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε 
κάποιους από τους κωδικούς. 200,00

20.6699.002 Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους 
κωδικούς. 200,00

30.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 2.500,00
30.6615 Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις 400,00
30.6661.001 Προμήθεια οικοδομικών υλικών. 400,00
30.6671.001 Προμήθεια ανταλλακτικών μεταφορικών μέσων. 1.000,00
35.6263 Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων. 200,00
35.6671.001 Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων. 200,00

70.6699.001 Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων που δεν εντάσσονται σε 
κάποιους από τους κωδικούς. 500,00

70.6699.002 Λοιπές δαπάνες που δεν εντάσσονται σε κάποιους από τους 
παραπάνω κωδικούς. 500,00

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

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 22/2018.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως κατωτέρω. 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα
Έδεσσα 9-2-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Χρήστος  Πέτκος,  Μιχάλης  Σαμλίδης,  Ιωάννης 
Χατζόγλου (Αναπλ. μέλος).

Αποδέκτες προς ενέργεια: 
- Δημοτικό Ταμία κα Μαρία Μισσελή.
- Προϊσταμένη Τμήματος Προϋπ/σμού, Λογιστηρίου, & Προμηθειών.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου.
-Προϊσταμένη Δ/νσης Δ/κών & Οικ/κών Υπηρεσιών κα Ρούσκα Μαριάνθη. 
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