
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 13/18-10-2011 της συνεδρίασης της Οικονομικής 

επιτροπής  του Δήμου Σαμοθράκης

Στη  Σαμοθράκη,  σήμερα,   18-10-2011  και  ώρα  20:00  στο  Δημοτικό 

Κατάστημα του Δήμου  Σαμοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή ,   ύστερα  από  την  6737/14-10-2011  πρόσκληση  του Προέδρου,  που 

επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στους συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του 

Ν.3852/10. 

ΘΕΜΑ: 1ο Περί έγκριση δαπανών παγίας προκαταβολής
Αριθμ.Αποφ.:58

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω επτά (6) μέλη:
1. Χανός Γεώργιος 1. Γλήνιας Πέτρος
2. Γιαραμάνης Χρήστος (Δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα)
3. Κυλίμος Νικόλαος
4. Λάζαρης Αλέξανδρος
5. Γαλατούμος Νικόλαος
6. Μόραλη Χρυσάνθη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Χονδρό Σταύρο

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

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.»
Με  την  αριθ.  6/2011  απόφαση  της  Οικονομικής  επιτροπής  συστάθηκε  παγία 
προκαταβολή 2.000,00  € και ορίστηκε ο Χάιλας Δούκας ως διαχειριστής αυτής. 
Με το αριθ.5510/11-8-2011 αποδεικτικό ο 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  6/2011   της  Οικονομικής  Επιτροπής  με  την  οποία 

συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής 

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

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

• το αριθ.0062/2011  χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία 

προκαταβολή από το διαχειριστή αυτής

• το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959

• τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από την παγία  προκαταβολή 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την παγία προκαταβολή. 
2. Διαθέτει  τις  κάτωθι  πιστώσεις  του  προϋπολογισμού  οικ.  Έτους  2011   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: 

Α.Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ Αριθ. 
Παραστ
ατικού 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜ
Ο  ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΟΣΟ 
σε €

Κ.Α. 
προϋπολο
γισμού 

1 Αμοιβές  νομικών  και 
συμβολαιογράφων 
δικαστικών  επιμελητών  και 
λοιπών  ελεύθερων 
επαγγελματιών

9/29-9-
2011

ΠΡΑΞΗ 
ΚΟΥΛΟΥΣΙΑΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ

60,00 00/6111.01

2 Προμήθεια  λοιπών  ειδών 
υγιεινής και καθαριότητας

41703/1
2-7-2011

Α.ΜΕΤΑΞΙΩΤΗΣ 
ΑΕ

199,52 10/6635

3 Αμοιβές  νομικών  και 
συμβολαιογράφων 
δικαστικών  επιμελητών  και 
λοιπών  ελεύθερων 
επαγγελματιών

232/25-
7-2011

ΧΡΙΣΤΙΝΑ 
ΤΣΙΜΠΟΥ

28,30 00/6111.01

4 Προμήθεια λοιπού υλικού 8/7-6-
2011

ΚΟΥΡΔΟΓΛΟΥ 
ΧΡ.& ΣΙΑ ΟΕ

53,02 10/6654

5 Αμοιβές  νομικών  και 39/16-6- ΒΡΑΧΙΩΛΙΑΣ 202,00 00/6111.01



συμβολαιογράφων 
δικαστικών  επιμελητών  και 
λοιπών  ελεύθερων 
επαγγελματιών

2011 ΙΩΑΝΝΗΣ

6 Λοιπές  προμήθειες  ειδών 
γραφείου

38870/1
4-6-2011

Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 91,64 10/6614

7 Προμήθεια λοιπού υλικού 571/6-5-
2011

ΒΡΑΧΙΩΛΙΑΣ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

348,59 10/6654

8 Προμήθεια λοιπού υλικού 285/12-
1-2011

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

76,00 10/6654

9 Προμήθεια λοιπού υλικού 326/6-5-
2011

ΠΑΠΑΔΗΜΟΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

121,30 10/6654

10 Προμήθεια βιβλίων 67793/2
5-7-2011

Γ.ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 67,03 10/6611

11 Ανταλλακτικά  λοιπών 
μηχανημάτων

ΤΔΑ695/
27-7-
2011

ΗΦΑΙΣΤΟΣ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΑΒΕ

541,20 10/6672

12 Ανταλλακτικά  λοιπών 
μηχανημάτων

ΤΔΑ1519
/25-1-
2011

ΠΤΟΜΟΤ Ε.Ι. 192,40 10/6672

13 Μεταφορές εν γένη 2277/5-
10-2011

ΕΓΟΝ ΣΑΟΣ 12,00 10/6414

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο Δήμαρχος

Χανός Γεώργιος
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