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ΑΠΟΦΑΣΗ   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  245/2016

     ΘΕΜΑ 3ο : «Έγκριση απόδοσης  λογαριασμού  ενταλμάτων και απαλλαγή
                                υπολόγων παγίας προκαταβολής των Δημοτικών Κοινοτήτων
                                Αγ. Θεοδώρων & Ισθμίας και της Τοπικής Κοινότητας Πισίων 
                                για το έτος 2016, λόγω λήξης του οικονομικού έτους»
                        

Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως) σήμερα την  
30η του μηνός Δεκεμβρίου, του έτους 2016, ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00 
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αρίθ. 24128/29-12-
2016 πρόσκληση του Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και να 
αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) 
μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα πέντε (5), ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την  
έναρξη της συνεδρίασης.

Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης - Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης Ευάγγελος, 
3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Δόσχορης  Κων/νος, 5.Σακελλαρίου Αναστάσιος - β΄ αναπληρωματικό 
μέλος στη θέση του α΄ τακτικού , που απουσιάζει, κ. Παντελέου Κων/νου.

Α π ό ν τ ε ς : 1.Στάμου Γεώργιος, 2.Γεωργίου Χαράλαμπος.

Επί του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης (ύστερα κι από τη συζήτηση ενός 
έκτακτου), ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών του Σώματος τον οικείο φάκελο, στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα εξής: 
1. Οι διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν.3852/10.
2. Οι διατάξεις του άρθρου 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06).
3. Οι διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Β.Δ. 17/5-15/6/59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'). 
4. Η υπ’ αριθ. 107/2016 (ΑΔΑ:7Ω28ΩΛ3-ΛΥΨ) Aπόφαση Oικονομικής Επιτροπής με την 
οποία, 
α) συστάθηκε παγία προκαταβολή, για το έτος 2016, στη Δημοτική Κοινότητα Αγίων 
Θεοδώρων, ύψους #1.500,00# €, σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.003 του σκέλους των εξόδων 
δημοτικού προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α-400/2016 
Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και ορίστηκε υπόλογος διαχειριστής της ανωτέρω 
συσταθείσας παγίας ο κ. Κωνσταντής - Σκουλικαρίτης Αριστείδης - Πρόεδρος του 
Συμβουλίου της Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων,
β) συστάθηκε παγία προκαταβολή, για το έτος 2016, στη Δημοτική Κοινότητα Ισθμίας, 
ύψους #1.400,00# €, σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.004 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α-399/2016 Πρόταση 
Ανάληψης Υποχρέωσης και ορίστηκε υπόλογος διαχειριστής της ανωτέρω συσταθείσας 
παγίας ο κ. Δήμου Κων/νος – Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Δ.Κ. Ισθμίας και
γ) συστάθηκε παγία προκαταβολή, για το έτος 2016, στην Τοπική Κοινότητα Πισίων, ύψους 
#750,00# €, σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.005 του σκέλους των εξόδων δημοτικού 
προϋπολογισμού τρέχοντος έτους, σύμφωνα με την υπ' αριθ. Α-401/2016 Πρόταση 



Ανάληψης Υποχρέωσης και ορίστηκε υπόλογος διαχειριστής της ανωτέρω συσταθείσας 
παγίας ο κ. Γκίκας Ιωάννης – Πρόεδρος  του Συμβουλίου της Τ.Κ. Πισίων.  
5. Τα υπ' αριθ. Β-668/11.7.2016 - ποσού 1.500,00 € , Β-669/11.7.2016 - ποσού 1.400,00 € 
& Β-670/11.7.2016 - ποσού 750,00 € χρηματικά εντάλματα πληρωμής με τα οποία 
εισπράχθηκαν οι πάγιες προκαταβολές από τους ανωτέρω διαχειριστές.
6. Τα δικαιολογητικά των δαπανών που έγιναν από τις πάγιες προκαταβολές: α) συνολικού 
ποσού #1.499,27# € για τη Δ.Κ. Αγίων Θεοδώρων και β) συνολικού ποσού #1.397,42# € για 
τη Δ.Κ. Ισθμίας, ενώ στην Τ.Κ. Πισίων δεν πραγματοποιήθηκαν δαπάνες από  τον υπόλογο 
διαχειριστή της παγίας προκαταβολής.
7. Η υπ΄ αριθ. 241/2016 (ΑΔΑ:6ΛΔ5ΩΛ3-6Δ6) Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την 
οποία εγκρίθηκαν οι δαπάνες που έγιναν από τους Προέδρους των Συμβουλίων των Δ.Κ. 
Αγίων Θεοδώρων & Ισθμίας κκ. Κωνσταντή – Σκουλικαρίτη Αριστείδη και Δήμου 
Κωνσταντίνο, αντίστοιχα, οι οποίοι με την υπ' αριθ. 107/2016 Απόφαση Οικονομικής 
Επιτροπής είχαν οριστεί ως υπόλογοι διαχειριστές των παγίων προκαταβολών έτους 2016, 
προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των οικείων πιστώσεων 
του τρέχοντος προϋπολογισμού, σύμφωνα με την από 20-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας.
8. Τα υπ΄ αριθ. Α-927/29.12.2016, Α-933/30.12.2016 & Α-923/28.12.2016 Γραμμάτια 
είσπραξης επιστροφής ποσού παγίας προκαταβολής για το έτος 2016, των Δ.Κ. Αγίων 
Θεοδώρων, Ισθμίας και της Τ.Κ. Πισίων, αντίστοιχα, από τους υπόλογους διαχειριστές.
9. Η από 29-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου μας, 
σύμφωνα με την οποία η Οικονομική Επιτροπή είναι αναγκαίο να εγκρίνει την απόδοση 
λογαριασμού παγίας προκαταβολής των ανωτέρω Δημοτικών Κοινοτήτων καθώς και της 
Τοπικής Κοινότητας Πισίων για το έτος 2016, και να απαλλάξει τους υπόλογους διαχειριστές 
των προαναφερομένων χρηματικών ενταλμάτων.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω, καθώς και τις διατάξεις του 
άρθρου 72 Ν. 3852/2010, μετά από ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      Ο μ ό φ ω ν α

Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από τους κ.κ. Κωνσταντή - Σκουλαρίτη Αριστείδη, 
Δήμου Κωνσταντίνο και Γκίκα Ιωάννη, Προέδρων των Δημοτικών Κοινοτήτων Αγ. 
Θεοδώρων, Ισθμίας και της Τοπικής Κοινότητας Πισίων, αντίστοιχα, οι οποίοι είχαν οριστεί 
με την υπ΄ αρίθ. 107/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ως υπόλογοι - διαχειριστές 
παγίας προκαταβολής και απαλλάσσει αυτούς από υπόλογους - διαχειριστές των υπ΄ αρίθ. 
Β-668/11.7.2016, Β-669/11.7.2016 και Β-670/11.7.2016 χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής, 

σύμφωνα με την από 29-12-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών του  
Δήμου μας. 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό  245/2016.

          Ο Πρόεδρος                              Τα Μέλη 
της Οικονομικής Επιτροπής                           ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος     

       Δήμαρχος
                                                                                     ΡΑΤΗΣ Σπυρίδων

                                                                                     ΔΟΣΧΟΡΗΣ  Κων/νος
   ΓΚΙΩΝΗΣ Αλκ. Γεώργιος                                                         
                                                                                     ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ Αναστάσιος
                                                                                     
                                                                                     


