ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 288/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 28η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30086/24-11-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου
της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75
παρ.6 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού που αφορά στα
οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αθανίτης Αντώνιος, Πρ/µενος Τµήµατος Πρ/σµού,
Λογιστηρίου & Προµηθειών
Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτουµε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
1. το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') µε σύµφωνα µε το οποίο
ορίζεται ότι:
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου,
εκδίδονται επ' ονόµατι 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.»
2.Τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') µε τα οποία ορίζεται ότι:
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«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.»
3.Το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') µε το οποίο ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.
Εάν 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.»
4.Την υπ’ αριθµ. 232/2014 (Α∆Α: 6ΚΣ9ΩΛΙ-Φ63) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία
διετέθη πίστωση ποσού 900,00 € σε βάρος Κ.Α.00-6421 του προϋπολογισµού έτους 2014 για τα
οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών.
Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής
η υπάλληλος του ∆ήµου Γεωργάκη Κων/να.
Τέλος, στην ίδια απόφαση ορίστηκε ότι η απόδοση του λογαριασµού θα πρέπει να γίνει έως την 2811-2014.
5.Τα δικαιολογητικά για την κίνηση των πληρωµών τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της
παρούσης.
6. Βιβλιάριο της Εθνικής Τράπεζας όπου φαίνονται οι καταθέσεις και οι αναλήψεις που έγιναν από
την υπόλογο και το οποίο εκδόθηκε επειδή το ποσό του χρηµατικού εντάλµατος δεν χρησιµοποιήθηκε
αµέσως και για αυτό κατατέθηκε σε λογαριασµό της εν λόγω Τράπεζας.
7.Επειδή δεν δαπανήθηκε το σύνολο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί προς εκπλήρωση του σκοπού
ο οποίος προαναφέρθηκε, η υπόλογος επέστρεψε το µη διατεθέν ποσό ( 162,52 ευρώ) ως όφειλε.
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
1.την έγκριση της απόδοσης λογαριασµού έτσι όπως υποβλήθηκε από την υπόλογο Γεωργάκη
Κωνσταντίνα µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά και το βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων της
Εθνικής Τραπέζης τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης,
2.την απαλλαγή της κ.Γεωργάκη Κωνσταντίνας από υπόλογο του ποσού των 900,00 ευρώ το οποίο
είχε διατεθεί για τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών,
3.την είσπραξη από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα του επιστρεφόµενου ποσού των
162,52 ευρώ
το οποίο δεν δαπανήθηκε.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
1.Την έγκριση της απόδοσης λογαριασµού έτσι όπως υποβλήθηκε από την υπόλογο Γεωργάκη
Κωνσταντίνα µαζί µε τα σχετικά δικαιολογητικά και το βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων της
Εθνικής Τραπέζης τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας
απόφασης.
2.Την απαλλαγή της κ.Γεωργάκη Κωνσταντίνας από υπόλογο του ποσού των 900,00 ευρώ το οποίο
είχε διατεθεί για τα οδοιπορικά έξοδα και την αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών,
3.Την είσπραξη από την κ. Γεωργάκη Κωνσταντίνα του επιστρεφόµενου ποσού των 162,52 ευρώ το
οποίο δεν δαπανήθηκε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 288/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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