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Από το αριθ.1/17-12-2017 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης
Αριθ. Απόφασης 5

Περίληψη
Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση
δαπανών που αφορούν την επέκταση ΦΟΠ

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 17 Ιανουαρίου 2018 ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.1514/12-1-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου Ξάνθης), η οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα
με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 5 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
4) Μποζ Ραμαδάν
2) Ηλιάδης Θωμάς
5) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
3) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καρά Αχμέτ
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Λύρατζης Πασχάλης
4) Μυλωνάς Γεώργιος
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.1354/11-1-2018 εισήγηση του
τμήματος Λογιστηρίου & Προμηθειών Δήμου Ξάνθης η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη: Α. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και
Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114 Α/8-6-2006) σύμφωνα με τις οποίες: «Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή
του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση
δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή
απρόσφορη. 2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων». Β.
Tις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ Α’ 114 /15-6-59), σύμφωνα με τις οποίες: «1.
Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, εκδίδονται
επ'όνόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής
προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα
κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν. Η προθεσμία αποδόσεως
λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως 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. 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. 3. Τα δικαιολογητικά μετά προέλεγχον τούτων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η
δαπάνη και έγκρισιν του αρμοδίου οργάνου αποστέλλονται εις την λογιστικήν υπηρεσίαν προς εκκαθάρισιν
και μερίμνη αυτής επισυνάπτονται εις το ένταλμα προπληρωμής. 4. Απορριφθέντων των υποβληθέντων
δικαιολογητικών ή ληξάσης της ταχθείσης προθεσμίας και μη αποδοθέντος λογαριασμού ο υπόλογος
καταλογίζεται εντόκως δια πράξεως του δημάρχου, ής αντίγραφον επισυνάπτεται εις το χρηματικόν ένταλμα
προπληρωμής. Αμελήσαντος του δημάρχου ο καταλογισμός ενεργείται υπό της δημαρχικής επιτροπής. 5.
Κατά της καταλογιστικής αποφάσεως του δημάρχου ή της δημαρχικής επιτροπής επιτρέπεται έφεσις
ενώπιον της ελεγχούσης τον απολογισμόν αρχής εντός μηνός από της κοινοποιήσεως της αποφάσεως εις τον
υπόλογον. 6. Η λογιστική υπηρεσία τηρεί ίδιον βιβλίον παρακολουθήσεως του χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής και εισηγείται εγγράφως τω δημάρχω ή τη δημαρχική επιτροπή τον καταλογισμό εν
περιπτώσει μη αποδόσεως λογαριασμού εντός της ταχθείσης προθεσμίας». Γ. Tις διατάξεις των άρθρων 33
και 34 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ Α’ 114 /15-6-59), σύμφωνα με τις οποίες: Άρθρο 33: 1.
Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας άλλας
ή τας δι'άς εξεδόθη η προκαταβολή. 2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού
εντάλματος επ'ονόματι υπολόγου μη αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος
προπληρωμής. Άρθρο 34: Η πληρωμή των εξόδων δι'ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται
δι'εντολών του δημάρχου προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ
διπλοτύπου βιβλίου. 2. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του
εντάλματος προπληρωμής. Δ. Tις διατάξεις του άρθρου 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ Α’ 114 /15-6-59),
σύμφωνα με τις οποίες: «1.Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των
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παρ’ Αυτών διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια
πάσαν τυχόν επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων. Εαν 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. 2. Αι διατάξεις του άρθρου τούτου έχουν
εφαρμογήν και επί των βάσει του άρθρου 180 του δημοτικού και κοινοτικού κώδικος χορηγουμένων
προκαταβολών.» Ε. Τις διατάξεις της παρ.1 εδ. ε’ του άρθρου 72 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» και το γεγονός ότι
η Οικονομική Επιτροπή είναι το όργανο του δήμου προς το οποίο απευθύνεται η τήρηση των γενικών αρχών
δημοσιονομικής διαχείρισης του άρθρου 1 του Ν.2362/1995. ΣΤ. α. Το με αριθμό πρωτ. 487/2518/02-112017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το κόστος επέκτασης ΦΟΠ στο Πετροχώρι Ξάνθης (1 στύλος),
ύψους 1.109,06 € - Αίτημα Τσακαλάκη Αγγελικής β. Το με αριθμό πρωτ. Φ.288.8/2522/02-11-2017
έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το κόστος επέκτασης ΦΟΠ στα Πηγάδια Ξάνθης, ύψους 5.626,59 € Αίτημα Παναγιώτη Τσεσμετζή γ. Το με αριθμό πρωτ. Φ.487/2519/02-11-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ
σχετικά με το κόστος επέκτασης ΦΟΠ στην Αγία Ειρήνη στην Ξάνθη (1 Στύλος) ύψους 1.109,06 € –
Αίτημα Κωνσταντίνου Πόπη δ. Το με αριθμό πρωτ. Φ.487/2548/07-11-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά
με το κόστος επέκτασης ΦΟΠ στο Πετροχώρι Ξάνθης (3 Στύλοι), ύψους 3.327,17 € – Αίτημα Δημοτικής
Κοινότητας Ευμοίρου ε. Το με αριθμό πρωτ. Φ.487/2569/08-11-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το
κόστος επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στη Λεύκη Ξάνθης, ύψους 2.218,11 € – Αίτημα Κάλφα Σπυρίδωνα στ. Το
με αριθμό πρωτ. 2673/21-11-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το κόστος επέκτασης ΦΟΠ πλησίον
του 1ου Δημοτικού στα Κιμμέρια Ξάνθης (3 στύλοι), ύψους 3.795,59 € – Αίτημα κατοίκων της περιοχής ζ.
Το με αριθμό πρωτ. 2672/21-11-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το κόστος επέκτασης ΦΟΠ
πλησίον της οικίας Καρακεχαγιά Σταύρου, στο Εύμοιρο Ξάνθης (2 στύλοι), ύψους 2.218,11 € – Αίτημα
Καρακεχαγιά Σταύρου η. Το με αριθμό πρωτ. Φ.487/2681/22-11-2017 έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ σχετικά με το
κόστος επέκτασης ΦΟΠ στην οδό Ανδρούτσου 3, στην Ξάνθη (1 στύλος), ύψους 1.109,06 € – Αίτημα
Ασήμογλου Ευάγγελου
Για τους παραπάνω λόγους και προκειμένου να προβούμε ή μη στην εξόφληση των δαπανών που
αφορούν τη συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στις παραπάνω αναφερόμενες (υπό η) επεκτάσεις φωτισμού
οδικού δικτύου και πλατειών, που θα υλοποιήσει η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην
Οικονομική Επιτροπή την έγκριση ή μη των ανωτέρω επεκτάσεων ΦΟΠ και ακολούθως την έκδοση
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 20.512,75 € συν 15,00 € έξοδα τράπεζας, συνολικά δηλαδή ποσού είκοσι
χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 20.527,75 € στο όνομα του
υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης κ.ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ Ηλεκτρολόγων, με
βαθμό Α’, για την πληρωμή αυτών.
Η πληρωμή της δαπάνης δεν είναι συμβατή με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος,
καθόσον η απαίτηση της φερόμενης ως δικαιούχου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και η αντίστοιχη υποχρέωση του
Δήμου δεν αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21επ. του
Β.Δ./τος της 17.5/15.6.1959.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.02.20.7325.02 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ» του
προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, έτους 2018.
Επίσης παρακαλούμε όπως εγκρίνετε και τη σχετική δαπάνη, που έχει ως ακολούθως:
Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

Ποσό δαπάνης σε €

Ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του
20.527,75
Δήμου, Γουναρίδη Γεώργιου για πληρωμή δαπανών που
αφορούν την επέκταση ΦΟΠ
Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει κατά την ημερομηνία που εσείς θα ορίσετε, πριν τη λήξη του
τρέχοντος οικονομικού έτους».
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Την έγκριση σύμφωνα με την εισήγηση, των επεκτάσεων ΦΟΠ και ακολούθως την έκδοση
εντάλματος προπληρωμής, ποσού 20.512,75 € συν 15,00 € έξοδα τράπεζας, συνολικά δηλαδή ποσού
είκοσι χιλιάδων πεντακοσίων είκοσι επτά ευρώ και εβδομήντα πέντε λεπτών 20.527,75 € στο όνομα
02.20.7325.02
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του υπαλλήλου του Δήμου Ξάνθης κ.ΓΟΥΝΑΡΙΔΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ του Αθανασίου, κλάδου ΔΕ
Ηλεκτρολόγων, με βαθμό Α’, για την πληρωμή αυτών.
Η πληρωμή της δαπάνης δεν είναι συμβατή με την έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος, καθόσον
η απαίτηση της φερόμενης ως δικαιούχου Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. και η αντίστοιχη υποχρέωση του Δήμου δεν
αποδεικνύονται από τα δικαιολογητικά που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 21επ. του Β.Δ./τος της
17.5/15.6.1959.
Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α.02.20.7325.02 με τίτλο «Επεκτάσεις δικτύου ΦΟΠ» του
προϋπολογισμού του Δήμου Ξάνθης, έτους 2018
Β)
Εγκρίνει τη σχετική τη σχετική δαπάνη, που έχει ως ακολούθως:
Κ.Α.Ε.

Αιτιολογία δαπάνης

Ποσό δαπάνης σε €

02.20.7325.02

Ένταλμα προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του
Δήμου, Γουναρίδη Γεώργιου για πληρωμή δαπανών που
αφορούν την επέκταση ΦΟΠ

20.527,75

Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει στις 18-04-2018.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 18-1-2018
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

