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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 23/2013 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την πρώτη (1η) Οκτωβρίου 2013 και ώρα  12:00  στo ∆ηµoτικό 

Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή, ύστερα από την υπ’ αριθ. 19762/26-09-2013 πρόσκληση του Προέδρου, σύµφωνα 

µε το άρθρο 75 του Ν. 3852/10. 

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κωνσταντίνος Μπογδάνος, 

Αντιπρόεδρος, 3. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος, 4. Μαρία Σαράντη, 5. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, 6. 

Θωµάς Καπλάνης τακτικά µέλη Ο.Ε  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Πλιάκος Αστέριος, τακτικό µέλος Ο.Ε. 

 

Αριθµός θέµατος:  5ο     Ορισµός υπολόγων για εντάλµατα προπληρωµής 

προνοιακών επιδοµάτων (Ιουλίου – Αυγούστου) 
Αριθµός Απόφασης: 233 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την 

τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος και Πρόεδρος της Επιτροπής και ανέφερε ότι για την 

καταβολή προνοιακών επιδοµάτων για τους µήνες Μάιο - Ιούνιο, θα χρειαστεί να ορισθούν 

υπόλογοι, οι µεταταχθέντες υπάλληλοι της Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης της υπηρεσίας 

Πρόνοιας, για την οποία υπάρχει αντικειµενική δυσκολία έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος 

και θεώρησης του από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθόσον θα απουσιάζουν τα παραστατικά 

πληρωµής, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του χρηµατικού εντάλµατος 

προπληρωµής. 

Η παραπάνω αντικειµενική δυσκολία, αντιµετωπίζεται µε έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 

προπληρωµής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 1 & 2 και µε διαχείριση του 

ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34,37 του Β.∆. 17/5-15/6/1959. 
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Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι παραπάνω 

προϋποθέσεις να ορίσει υπολόγους για τα εντάλµατα προπληρωµής τους µόνιµους 

υπαλλήλους του ∆ήµου Πολυγύρου όπως παρακάτω: 

1. Κενανίδου Σοφία, Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών, Μ.Κ. 1,106465493 

2. Κουρουµάνη Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού, Μ.Κ.13, Α.Φ.Μ. 103955685 

3.  Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα, ∆Ε ∆ιοικ.-Λογιστικού, Μ.Κ. 5, Α.Φ.Μ. 041921040 

 

Η αξία δε των εν λόγω ενταλµάτων θα είναι  889.294,61 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α.Ε: 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.001   375.172,20 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.002  75.596,13 € 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.003  4.065,83 € 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.004  190.774,00 € 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.005  23.760,00 € 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.006  38.029,94 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.007  18.504,00 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.008  24.047,80 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.009  99.635,33 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.010  25.340,00 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.012  3.081,40 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.013  11.287,98 € 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη : 1) το άρθρο 172 του Ν 3463/2006 & 2) το 

άρθρο 32 του Β∆17/5-15/6/1959 & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

 

1. ∆ιαθέτει πίστωση 889.294,61 € σε βάρος των παραπάνω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού 

οικονοµικού έτους 2013 για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων για τους µήνες 

Ιούλιο - Αύγουστο 2013 
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2. Για την πληρωµή των ανωτέρω δαπανών, εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων 

προπληρωµής συνολικού ποσού 889.294,61 € σε βάρος των παραπάνω Κ.Α.Ε. του 

προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 και στα ονόµατα των µονίµων υπαλλήλων ήτοι  

1. Κενανίδου Σοφία, Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών, Μ.Κ. 1,106465493 

2. Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα, ∆Ε ∆ιοικ.-Λογιστικού, Μ.Κ. 5, Α.Φ.Μ. 041921040 

3. Κουρουµάνη Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού, Μ.Κ.13, Α.Φ.Μ. 103955685, οι οποίοι 

υποχρεούται να αποδώσουν λογαριασµό εντός τριµήνου από την έκδοση των χρηµατικών 

ενταλµάτων προπληρωµής. 

 

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 

του Β∆ 17/5-15/6/1959. 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    233/2013 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  1η Οκτωβρίου 2013 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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