
 

 
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ  

ΓΖΚΟ ΒΗΑΙΣΗΑ 

Α Π Ο  Π Α  Κ Α 
Από ην πξαθηηθό ηεο 02εο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Βηζαιηίαο πνπ 

δηαιακβάλεη ηελ αξηζκ.003/2020 απόθαζε ηεο κε ζέκα: 

Έγθξηζε δαπαλώλ πάγηαο πξνθαηαβνιήο  

 
ηε Νηγξίηα εξξώλ, ζήκεξα ηελ 21ε-Ηαλνπαξίνπ-2020 εκέξα Σξίηε θαη ώξα 13.30κκ ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 
Γήκνπ Βηζαιηίαο ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ύζηεξα από ηελ αξηζκ.πξση.183/10-01-2020 
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ πξνέδξνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 77 ηνπ Ν.4555/2018. 

Γηαπηζηώζεθε απαξηία αθνύ ζε ζύλνιν επηά (7) κειώλ παξαβξέζεθαλ πέληε (5) ελώ θιήζεθαλ όινη. 

πα ξ όλ η ε ο  α πόλ η ε ο  
ΑΓΑΚΟΤΓΖ ΗΩΑΛΛΖ  
ΥΑΣΕΖΚΑΡΘΟ ΑΡΓΤΡΗΟ  
ΒΑΓΑΡΙΖ ΒΑΗΟ 
ΣΑΤΡΗΓΖ ΗΩΑΛΛΖ 
ΑΓΓΔΙΑΘΖ ΥΡΖΣΟ 

 

ΑΘΑΛΑΗΟ ΚΑΙΑΡΗΛΟ ΓΗΜΑΡΧΟ  
ΚΑΤΡΗΓΖ ΓΔΩΡΓΗΟ 
Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ δεκνηηθό 
ππάιιειν Κπνζηάλε Θωκά εηδηθό 
γξακκαηέα νηθνλνκηθήο επηηξνπήο. 

Ο Π ξν ε δ ξε ύ ωλ  αλ η η δ ή κ αξρν ο  ε η ζε γ ν ύ κε λ ν ο  η ν  2 ν  η ε ο  ε κε ξή ζ η αο  

δ η ά η αμ ε ο  ε ί πε :  
ην άξζξν 35 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 νξίδνληαη ηα εμήο:  

«1. Χξεκαηηθόλ έληαικαλ παγίαο πξνθαηαβνιήο εθδίδεηαη θαηά ηαο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 180 ηνπ δεκνηηθνύ θαη θνηλνηηθνύ 

θώδηθνο.  
2. Απαξαίηεηνο πξνϋπόζεζηο πιεξσκήο δαπάλεο ηηλόο εθ ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ηπγράλεη ε ύπαξμηο ζρεηηθήο πηζηώζεσο 

αλαγξαθνκέλεο ελ ησ πξνππνινγηζκώ.  
3. Ο δηαρεηξηδόκελνο ηελ παγίαλ πξνθαηαβνιήλ ππάιιεινο παξαδίδεη επί απνδείμεη πξνζσπηθώο εηο ηνλ δεκνηηθόλ ηακίαλ ηα 

ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά ησλ γελνκέλσλ παξ’ απηνύ πιεξσκώλ, άηηλα δένλ λα είλαη πιήξε από απόςεσο λνκηκόηεηνο 
ζπκθώλσο πξνο ηα άξζξα 11,12,13,14 θαη 26 ηνπ παξόληνο.  

4. Ο δεκνηηθόο ηακίαο κεηά ηνλ έιεγρνλ ησλ ππνβιεζέλησλ, απηώ δηθαηνινγεηηθώλ θαηαβάιιεη εηο ηνλ δηαρεηξηδόκελνλ ηελ 
παγίαλ πξνθαηαβνιήλ ίζνλ ρξεκαηηθόλ πνζόλ πξνο αλαλέσζηο ηαύηεο, ίλα νύησ παξακέλε εηο ρείξαο ηνύηνπ πάληνηε ην 

ρνξεγεζέλ δηα ηεο απνθάζεσο ηνπ ζπκβνπιίνπ πνζόλ.  
5. Τα δηθαηνινγεηηθά ηαύηα κεηά ηνλ πξνζήθνληα έιεγρνλ παξά ηεο αξκνδίαο ινγηζηηθήο ππεξεζίαο, ππνβάιινληαη εηο ην 

δεκνηηθόλ ζπκβνύιηνλ πξνο έγθξηζηλ ησλ γελνκέλσλ δαπαλώλ, κεζ'ν εθδίδνληαη ηζόπνζα ρξεκαηηθά εληάικαηα εηο βάξνο ησλ 
ελ ησ πξνϋπνινγηζκώ πξνβιεπνκέλσλ νηθείσλ πηζηώζεσλ δη' εθάζηελ ησλ δαπαλώλ ηνύησλ θαη επ' νλόκαηη ησλ πιεξσζέλησλ 

δηθαηνύρσλ, γελνκέλεο κλείαο επί ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ όηη ε πιεξσκή εγέλεην κέζσ ηνπ δηαρεηξηδνκέλνπ ηελ παγίαλ 
πξνθαηαβνιήλ ππαιιήινπ.  

6. Καηά ηελ ιήμηλ ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο ν ππόινγνο ππάιιεινο θαηαζέηεη ην ιεθζέλ παξ’ απηνύ δηα παγίαλ πξνθαηαβνιήλ 
πνζόλ εηο ην δεκνηηθόλ θαη θνηλνηηθόλ ηακείνλ.  

7. Καηά ηα ινηπά επί ηεο δηαρεηξίζεσο θαη απνδόζεσο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο παξά ηνπ ππνιόγνπ, ηζρύνπζηλ ηα ελ άξζ. 
32,33,34 θαη 37 ηνπ παξόληνο δηαιακβαλόκελα.» 

Με ηελ αξηζκ.2/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο επηηξνπήο ζπζηάζεθε παγία πξνθαηαβνιή 
4.000€ θαη νξίζηεθε o Κπνζηάλεο Θωκάο, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ σο δηαρεηξηζηήο απηήο.  

Ο αλσηέξσ ππάιιεινο παξέδσζε ζηελ ηακεηαθή ππεξεζία ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλώλ πνπ 
έγηλαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή. Έπεηηα από ηνλ έιεγρν λνκηκόηεηαο ησλ δηθαηνινγεηηθώλ ν 
ηακίαο έζεζε απηά ππόςε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, γηα ηελ πξνβιεπόκελε έγθξηζε.  

ύκθσλα κε ηελ πεξηπη. δ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010, ε νηθνλνκηθή επηηξνπή 

απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ.  
Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή  αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο: 

 ηελ απόθαζε αξηζκ.2/2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηελ νπνία ζπζηάζεθε παγία  πξνθαηαβνιή θαη 
νξίζηεθε ν δηαρεηξηζηήο απηήο  

 ην άξζξν 173 ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) 
 ηελ πεξηπη. δ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ λ. 3852/2010 
 ην ρξεκαηηθό έληαικα πνζνύ 1.000€ κε ην νπνίν εηζπξάρζεθε ε παγία πξνθαηαβνιή από ην δηαρεηξηζηή 

απηήο 
 ην άξζξν 37 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959 
 ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ δαπαλώλ πνπ έγηλαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή  
 ηηο πξνηάζεηο αλάιεςεο ππνρξέσζεο  

Με ηε απόθαζε καο απηή θαινύκαζηε λα: 
1. Δγθξίλνπκε ηηο δαπάλεο πνπ έγηλαλ από ηελ παγία πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε Χ.Δ.  
2. Γηαζέζνπκε ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ Έηνπο 2019 θαη λα εγθξίλνπκε ηελ 
έθδνζε ηζόπνζσλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, επ' νλόκαηη ησλ πιεξσζέλησλ δηθαηνύρσλ, κε εηδηθή 
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επηζήκαλζε επί ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ όηη ε πιεξσκή έγηλε, κέζσ ηνπ δηαρεηξηδνκέλνπ ηελ 
παγία πξνθαηαβνιή ππαιιήινπ.  

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε ηελ παξαπάλσ εηζήγεζε, ηα ζηνηρεία ηνπ ζρεηηθνύ 
θαθέινπ & ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 

απνθαζίδεη νκόθωλα 

1. Δγθξίλεη ηηο δαπάλεο νηθνλνκηθνύ Έηνπο 2019 πνπ έγηλαλ από ηελ παγία 

πξνθαηαβνιή θαη αλαιήθζεθαλ κε Χξεκαηηθά εληάικαηα  

2. Γηαζέηεη ηηο πηζηώζεηο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ Έηνπο 2019 θαη εγθξίλεη 

ηελ έθδνζε ηζόπνζσλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ, επ' νλόκαηη ησλ πιεξσζέλησλ 

δηθαηνύρσλ, κε εηδηθή επηζήκαλζε επί ησλ ρξεκαηηθώλ εληαικάησλ όηη ε πιεξσκή 

έγηλε κέζσ ηνπ δηαρεηξηδνκέλνπ ηελ παγία πξνθαηαβνιή ππαιιήινπ, γηα ηνπο  

θσδηθνύο εμόδσλ ησλ πηζηώζεσλ.  

Δμνπζηνδνηεί ηνλ Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ λόκηκεο ελέξγεηεο. 

Ζ Απόθαζε απηή έιαβε αύμνληα αξηζκό 003/2020 
Ο Προεδρεφων         Σα μζλη 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Με εντολή  Δημάρχου 

 
Μποςτάνησ Θωμάσ 

Διοικητικός υπάλληλος με βαθμό Α’ 
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