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       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 13
ης

  Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου 

ΘΕΜΑ:  «Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει από την παγία προκαταβολή» 

Στη Ζαγορά, σήµερα, την 16
η
  του µηνός Απριλίου 2018, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 11:00πµ   στο 

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου  Ζαγοράς - Μουρεσίου συνήλθε σε δηµόσια συνεδρίαση,  η 

Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου, σύµφωνα µε την από την 4312/12-04-

2018  πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε 

το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα   τα  

πέντε (5)  µέλη:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                             1. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ                                     

2. ΚΟΝΤΟΓΙΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                           2. ΒΑΣΤΑΡ∆ΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

3. ΣΟΥΛ∆ΑΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ              

4. ΛΑΣΚΟΣ  ΚΩΝ/ΝΟΣ  

5. ΣΑΜΑΡΑ ΜΑΡΙΑ 

    

                    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Κρινάκη Γεώργιο Δημοτικό Υπάλληλο. 

 Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, 

εισηγούµενος το 4
ο
  

 
θέµα,  κατέθεσε.   

  Ο πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής και ∆ήµαρχος Ζαγοράς-Μουρεσίου, εισηγούµενος 

το  
 
θέµα,   της ηµερήσιας ∆ιάταξης εξέθεσε ότι. 

 .  Στο άρθρο 35 του Β∆ 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.  

Ζαγορά,   16.04.2018 

Αριθ.Αποφ  56/2018 

Αρ. Πρωτ. :    4491 
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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 προϋπολογισµό 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.» 

Με την αριθ. 20/2018  απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής συστάθηκε παγία 

προκαταβολή 2.000,00 € και ορίστηκε  η Πηνελόπη Γερµάνη ως διαχειριστής αυτής.  

Η ανωτέρω υπάλληλος παρέδωσε στην ταµειακή υπηρεσία τα δικαιολογητικά των 

δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή. Έπειτα από τον έλεγχο νοµιµότητας 

των δικαιολογητικών ο ταµίας έθεσε αυτά υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής, για την 

προβλεπόµενη έγκριση.  

Σύµφωνα µε την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, η οικονοµική 

επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων 

του  προϋπολογισµού.  

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

• την απόφαση 20/2018 της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία συστάθηκε 

παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής  

• το άρθρο 173 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) 

• την περιπτ. δ παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

• το αριθ. Β04/2018 χρηµατικό ένταλµα µε το οποίο εισπράχθηκε η παγία 

προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής 

• το άρθρο 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 

• τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία  προκαταβολή  

• την αντίστοιχες ανά Κ.Α., πρόταση ανάληψης υποχρέωσης  
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν µε 

το ένταλµα Β04/2018.  

2. ∆ιαθέτει τις κάτωθι πιστώσεις του προϋπολογισµού οικ. Έτους 2018  και εγκρίνει 

την έκδοση ισόποσων χρηµατικών ενταλµάτων, επ' ονόµατι των πληρωθέντων 

δικαιούχων, µε ειδική επισήµανση επί των χρηµατικών ενταλµάτων ότι η πληρωµή 

έγινε µέσω του διαχειριζοµένου την παγία προκαταβολή υπαλλήλου, για τους κάτωθι 

κωδικούς αριθµούς:  

 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΠΑΓΙΑΣ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗΣ 2017 

Α/Α ΕΠΩΝΥΜΙΑ  
ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤ. 
ΗΜ/ΝΙΑ ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟ  

 01 Ι ΚΤΕΟ ΒΟΛΟΥ 1387/13-02-2018 ΠΑΡΑΒΟΛΟ 55,00 

 02 Ι ΚΤΕΟ ΒΟΛΟΥ 1388/13-02-2018 ΠΑΡΑΒΟΛΟ 78,00 

 03 ΒΟΥΖΑΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 04/13-02-2018 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 165,00 

 04 E-SHOP 5661/14-02-2018 ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑ 139,00 

 05 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 334121188-334121189 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 14,00 

 06 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 573/2018 ΚΑΘΡΕΠΤΗΣ 100,00 

 07 ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΗ 3320/17-02-2018 ΛΟΥΚΕΤΑ 56,00 

 08 ΤΣΙΝΤΖΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 576/2018 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 25,00 

 09 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 389587/26-02-18 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7,01 

 10 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 392371/28-02-18 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7,01 

 11 ΑΦΟΙ ΚΑΡΑΛΗ 3349/06-03-2018 ΚΛΕΙ∆ΑΡΙΕΣ 78,99 

 12 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 399729/07-03-18 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7,01 

 13 ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΟ ΚΤΕΟ 26779/07-03-2018 ΚΤΕΟ ΦΟΡΤΗΓΟΥ 116,00 

 14 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 401257/08-03-18 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7,01 

 15 ΧΑΧΑΜΙ∆ΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 493/15-03-2018 ΒΙΒΛΙΟ∆ΕΣΙΑ 125,00 

16 ΓΕΝΙΚΗ ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ 409922/16-03-18 ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 7,01 

17 ΣΥΡΒΑΝΙ∆Η Ο.Ε. 45499/22-03-2018 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 34,00 

 ΣΥΝΟΛΟ   1.021,04 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 56/2018 

  

.Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο πρόεδρος                                                                          Τα µέλη 

(υπογραφή)                                                                        (υπογραφές) 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
& 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΖΑΓΟΡΑΣ – ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 
 
 

    ΚΟΥΤΣΑΦΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
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