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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 61/2019
Απόσπασμα από τα πρακτικά της με αριθμό 5/2019 συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αμυνταίου.
Θέμα: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού και απαλλαγή υπόλογου ως
ορίστηκε με την αριθ. 40/2019 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής.
Στο Αμύνταιο, στις 12 του μηνός Μαρτίου του έτους 2019, ημέρα Τρίτη και
ώρα 13:00 το Δ/Σ της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμυνταίου συνήλθε
σε Τακτική Συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ. 5 και 6 του
Ν.3852/2010, στο γραφείο του Δημάρχου Αμυνταίου, ύστερα από την με
αριθμό πρωτ. 3650/06-03-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της
Οικονομικής Επιτροπής, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό, σε
καθένα χωριστά.
Διαπιστώθηκε από τον Πρόεδρο, πως υπήρχε η νόμιμη απαρτία της
παραγράφου 1 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2011, δεδομένου ότι σε σύνολο
επτά (7) μελών παραβρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4) μέλη.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Θεοδωρίδης Κων/νος,
Ρακόπουλος Άγγελος
Χαριτίδης Ευθύμιος
Μπάντης Ιορδάνης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ταμήλιας Αλέξανδρος
Νάτσης Ιωάννης
Γεώργου Τρύφων

Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και η Τσακίρογλου Ελευθερία δημοτική
υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 14ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε ότι:
Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5-15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄)
ορίζεται ότι:
«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται έκδοσις
τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται επ’ ονόματι μονίμου υπαλλήλου του
δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής προθεσμίας να
αποδώση λογαριασμόν τη διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων,
υποβάλλων τα κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν
ποσόν.
Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεων του
εντάλματος προπληρωμής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα
του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του
οικονομικού έτους.
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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 όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»
Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ114/59 τεύχος
Α’) ορίζεται ότι:
«1. Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι’ εντάλματος
προπληρωμής δια δαπάνας άλλας ή τας δι’ άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεμία πετιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ’
ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόςν επί προηγουμένου
εντάλματος προπληρωμής.»
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος
Α') ορίζεται ότι:
«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 την αριθ. 40/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διετέθη πίστωση
2.315,63€, σε βάρος Κ.Α. 20.7325.002, του προϋπολογισμού έτους 2019 για
την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση της εργασίας με τίτλο:
«Εγκατάσταση δύο (2) στύλων και δύο (2) απλών φωτιστικών σωμάτων,
σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αντιγόνου, πλησίον οικίας
Κωνσταντινίδη Γεώργιου».
Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής ο υπάλληλος του Δήμου Αμυνταίου, κ. ΙΤΣΙΟΣ
Συμεών, ο οποίος και υπέβαλλε στην Οικονομική Επιτροπή όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την
κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να ελέγξουν τα στοιχεία που
έχουν υποβληθεί από τον κ. ΙΤΣΙΟ Συμεών σχετικά με την απόδοση του
λογαριασμού και στη συνέχεια να προβεί στην απαλλαγή του από υπόλογου
της διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του
λογαριασμού.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114Α').
2. Την αριθ. 40/2019 απόφαση Ο.Ε. Αμυνταίου.
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3. Την από 04-03-2019 αίτηση με τα συνημμένα δικαιολογητικά που
κατέθεσε ο κ. ΙΤΣΙΟΣ Σ., υπάλληλος Δ. Αμυνταίου
4. Την εισήγηση του Προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ.
ΙΤΣΙΟ Συμεών μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά, τα οποία επισυνάπτονται και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Β. Απαλλάσσει τον κ. ΙΤΣΙΟ Συμεών από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε
διατεθεί για την πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την εκτέλεση της εργασίας
με τίτλο: «Εγκατάσταση δύο (2) στύλων και δύο (2) απλών φωτιστικών
σωμάτων, σε κοινόχρηστο χώρο της Τ.Κ. Αντιγόνου, πλησίον οικίας
Κωνσταντινίδη Γεώργιου».

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 61/2019
Για αυτό το σκοπό συντάχθηκε το Πρακτικό αυτό και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος

ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Τα Μέλη
1.ΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Α.
2. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ Ε.
3. ΜΠΑΝΤΗΣ Ι.

