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ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 10/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 44/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ

«Μεξηθή αλάθιεζε αξηζ. 27/2019 πεξί ζύζηαζεο
ινγαξηαζκνύ παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ νηθ.
έηνπο 2019 θαη νξηζκόο λένπ
ππνιόγνπ
ππαιιήινπ».
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα Μαξηίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 9 π.κ.
ζπλήιζε ζε
ηαθηηθή πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 6687/10/8-3-2019 έγγξαθε
πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε Βαζηιόπνπινπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ
Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο
γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Κόληνο Απόζηνινο,
Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο Ισάλλεο θαη 5)
Παπαινπθά Δπηπρία, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 2) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 3) Γεσξγακιήο
Λύζζαλδξνο θαη 4) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη
λόκηκα θιεηεύζεθαλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνύκελνο ην κνλαδηθό ζέκα εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ην νπνίν νκόθσλα ε
Ο.Δ. θαη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 3 ηνπ Ν. 3852/10 ζπκθώλεζε
λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ, είπε ηα εμήο:
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 6776/8-3-2019 εηζήγεζε ηνπ Γξαθείνπ
Αληηδεκάξρνπ Οηθ. Τπεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο:
ΘΔΜΑ:

Δλ κέξεη Αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκν 27/2019

απόθαζεο ηεο

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ζρεηηθά κε ηνλ νξηζκό ππνιόγνπ θαη
αλαπιεξωηή απηνύ, ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο έηνπο 2019.

Κύξηε Πξόεδξε,
Με βάζε ηηο δηαηάμεηο :
1)ηνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν. 3463/06 (ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεύρνο Α') Γεκνηηθόο &
Κνηλνηηθόο Κώδηθαο" «Παγία πξνθαηαβνιή»όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 207
ηνπ Ν.4555/2018
2)ηα άξζξα 35 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59( ΦΔΚ Α 114 /15-6-59) : “Πεξί
νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη ινγηζηηθνύ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ” ”παγία
πξνθαηαβνιή»
3) ην N.4270/14(ΦΔΚ 143/28.06.2014 ηεύρνο Α'): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο
δηαηάμεηο."άξζξα 150-155
4) ην Π.Γ 80/16(ΦΔΚ 145/05.08.2016 ηεύρνο Α'): Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο
δηαηάθηεο."
5) ηεο αξηζ. 27/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Παγίαο
Πξνθαηαβνιήο θαη νξηζκνύ ππνιόγνπ θαη αλαπιεξσηή απηήο.
Παξέρεηαη ε δπλαηόηεηα ζύζηαζεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ύςνπο 6.000,00€
γηα ην έηνο

2019, ε ρξήζε ηεο νπνίαο είλαη αλαγθαία , δηόηη δηεπθνιύλνληαη νη
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ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ καο ζε άκεζεο θαη αλαγθαίεο έθηαθηεο – επείγνπζεο
κηθξνδαπάλεο θαη δαπάλεο πνπ δελ κπνξνύλ λα απνπιεξσζνύλ κε άιιν ηξόπν.
Η ζύζηαζε ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο γίλεηαη κε απόθαζε ηεο νηθνλνκηθήο
επηηξνπήο θαη νξίδεηαη ν δεκνηηθόο ππάιιεινο θαη ν αλαπιεξσηήο απηνύ θαζώο θαη
νη θσδηθνί αξηζκνί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ζε βάξνο ησλ νπνίσλ γίλνληαη νη πιεξσκέο
.Ο ππόινγνο-ππάιιεινο(δηαρεηξηζηήο παγίαο πξνθαηαβνιήο) ζα πξέπεη λα είλαη
κόληκνο ππάιιεινο ή ανξίζηνπ ρξόλνπ. Θα πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο θαηόπηλ
έγγξαθσλ εληνιώλ ηνπ Γεκάξρνπ ή αξκνδίνπ Αληηδεκάξρνπ ζηνλ νπνίν έρεη
κεηαβηβαζηεί ε αξκνδηόηεηα θαη ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε
ησλ δαπαλώλ, ζέηνληαο ππόςηλ ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ηα δηθαηνινγεηηθά
πξνθεηκέλνπ λα αληηθαζηζηά ηα πνζά πνπ πιήξσζε. Ο δηαρεηξηζηήο ηεο παγίαο
πξνθαηαβνιήο ζα είλαη ππεύζπλνο γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηζηώζεσλ ζηνπο θσδηθνύο
αξηζκνύο ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ρεηξίδεηαη θαη γηα ηε δηαδηθαζία δέζκεπζεο ησλ
πηζηώζεσλ γηα ηα πνζά πνπ πιεξώλεη.
Μεηά από ηελ έγθξηζε ζύζηαζεο παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη ηνλ νξηζκό
ππνιόγνπ , ν δηαρεηξηζηήο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο εηζεγείηαη πξνο ην Γεκνηηθό
πκβνύιην ην άλνηγκα ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ζην όλνκα ηνπ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κε δηαρεηξηζηή ην ίδην θαη ηνλ αλαπιεξσηή ηνπ.
Πξνηείλεηαη δηαρεηξηζηήο ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ
Γεσξγία Γεξνγηάλλε (Μόληκε – Π.Δ. Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηώλ) κε
αλαπιεξώηξηα ηελ ππάιιειν Σάθε Διέλε (ΙΓΑΥ – Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ)
Παξαθαινύκε όπσο ζε επόκελε ζπλεδξίαζή ζαο λα πξνβείηε ζε ιήςε
απόθαζεο γηα:
Σελ ελ κέξεη αλάθιεζε ηεο ππ’ αξηζκό 27/2019 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο, σο πξνο ηνλ νξηζκό δηαρεηξηζηή ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο γηα ην έηνο
2019.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ
ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην
αξηζ. 10/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο θάιεζε ηελ
Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Η Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ εηζήγεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ, είδε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10 θαζώο επίζεο θαη απηέο:
1) Σνπ άξζξνπ 173 ηνπ Ν. 3463/06(ΦΔΚ 114/08.06.2006 ηεύρνο Α') Γεκνηηθόο &
Κνηλνηηθόο Κώδηθαο" «Παγία πξνθαηαβνιή», όπσο ηξνπνπνηήζεθε από ην άξζξν 207
ηνπ Ν.4555/2018
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2) Σσλ άξζξσλ 35 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59( ΦΔΚ Α 114 /15-6-59) : “Πεξί
νηθνλνκηθήο

δηνηθήζεσο

θαη

ινγηζηηθνύ

ησλ

Γήκσλ

θαη

Κνηλνηήησλ””παγία

πξνθαηαβνιή»
3)Σνπ N.4270/14(ΦΔΚ 143/28.06.2014 ηεύρνο Α'): Αξρέο δεκνζηνλνκηθήο δηαρείξηζεο
θαη επνπηείαο (ελζσκάησζε ηεο Οδεγίαο 2011/85/ΔΔ) - δεκόζην ινγηζηηθό θαη άιιεο
δηαηάμεηο "άξζξα 150-155
4) Σνπ Π.Γ 80/16(ΦΔΚ 145/05.08.2016 ηεύρνο Α'): Αλάιεςε ππνρξεώζεσλ από ηνπο
δηαηάθηεο."
5) Σελ αξηζ. 27/2019 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί έγθξηζεο Παγίαο
Πξνθαηαβνιήο θαη νξηζκνύ ππνιόγνπ θαη αλαπιεξσηή απηήο.
θαη κειέηεζε όια ηα ζηνηρεία πνπ ηέζεθαλ ππόςε ηεο,
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Α. Δγθξίλεη ηελ κεξηθή αλάθιεζε ηεο αξηζ. 27/2019 απόθαζεο Οηθ.
Δπηηξνπήο πεξί ζύζηαζεο ινγαξηαζκνύ παγίαο πξνθαηαβνιήο ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο
2019 γηα ηελ αληηκεηώπηζε εθηάθησλ θαη επεηγνπζώλ κηθξνδαπαλώλ θαη δαπαλώλ
πνπ δελ κπνξνύλ λα απνπιεξσζνύλ κε άιιν ηξόπν, σο πξνο ην ζθέινο ηνπ νξηζκνύ
ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ σο δηαρεηξίζηξηαο ηνπ σο άλσ ινγαξηαζκνύ θαη νξίδεη ηελ
κόληκε ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θα Γεωξγία Γεξνγηάλλε (Π.Δ. Γηεθπεξαίσζεο
Τπνζέζεσλ Πνιηηώλ), σο δηαρεηξίζηξηα ηνπ ελ ιόγσ ινγαξηαζκνύ κε αλαπιεξώηξηά
ηεο ηελ νξηζζείζα κε ηελ αλσηέξσ αξηζ. 27/2019 απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο ππάιιειν
Ι.Γ.Α.Υ. ηνπ Γήκνπ θα Διέλε Σάθε, ΓΔ Γηνηθεηηθνύ, ζην όλνκα ηεο πξώηεο εθ ησλ
νπνίσλ ζα εθδνζεί ην εθ πνζνύ έμη ρηιηάδσλ επξώ (6.000,00 €) έληαικα ηεο παγίαο
πξνθαηαβνιήο ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 00.8251.001 ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ Γήκνπ νηθ. έηνπο 2019 θαη ε νπνία ζα πξνβαίλεη ζε πιεξσκέο θαηόπηλ έγγξαθσλ
εληνιώλ ηνπ Γεκάξρνπ ή ηνπ αξκνδίνπ Αληηδεκάξρνπ ζηνλ νπνίν έρεη κεηαβηβαζηεί
ε αξκνδηόηεηα θαη ζα είλαη ππεύζπλε γηα ηνλ έιεγρν θαη ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ,
ζέηνληαο ππ΄ όςηλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηα δηθαηνινγεηηθά πξνθεηκέλνπ λα
αληηθαζηζηά ηα πνζά πνπ πιήξσζε. Η δηαρεηξίζηξηα ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ζα
είλαη ππεύζπλε γηα ηνλ έιεγρν ησλ πηζηώζεσλ ζηνπο θσδηθνύο αξηζκνύο ηνπ
πξνϋπνινγηζκνύ πνπ ρεηξίδεηαη θαη γηα ηε δηαδηθαζία δέζκεπζεο ησλ πηζηώζεσλ γηα
ηα πνζά πνπ πιεξώλεη.

Μεηά από ηελ έγθξηζε ζα αθνινπζεί ε έθδνζε Υ.Δ. ίζνπ πνζνύ γηα θάζε είδνο θαη ζε
βάξνο ησλ πηζηώζεσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αλσηέξσ θαηάζηαζε δαπαλώλ παγίαο
πξνθαηαβνιήο, ώζηε λα παξακέλεη ζηα ρέξηα ηεο ππαιιήινπ πνπ δόζεθε ε δηαρείξηζε
ηεο Παγίαο Πξνθαηαβνιήο ην αξρηθό πνζό.
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Μεηά από ηελ έγθξηζε ζύζηαζεο ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο θαη ηνλ νξηζκό ηεο
ππνιόγνπ, ε λέα δηαρεηξίζηξηα ηεο παγίαο πξνθαηαβνιήο ζα εηζεγεζεί πξνο ην
Γεκνηηθό πκβνύιην ην άλνηγκα ηξαπεδηθνύ ινγαξηαζκνύ εηδηθνύ ζθνπνύ ζην όλνκα
ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κε δηαρεηξίζηξηα ηελ ίδηα θαη ηελ
αλαπιεξώηξηά ηεο.


Καηά ηα ινηπά ηζρύεη ε αξηζ. 27/2019 απόθαζε Οηθ. Δπηηξνπήο.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 44/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεύζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθόιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Πξνκεζεηώλ
Σκήκα Σακείνπ
Αληηδήκαξρν Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
Οξηδόκελε ππόινγν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019 θα Γεσξγία
Γεξνγηάλλε (Π.Δ. Γηεθπεξαίσζεο Τπνζέζεσλ Πνιηηώλ) θαη αλαπιεξώηξηα
απηήο θα Διέλε Σάθε, ΓΔ Γηνηθεηηθνύ.

