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Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αγιάς 

 

                   

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 12.12.2016 

Αριθμ. πρωτ.: 12026 

 
Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27  

                   Τ.Κ. 40003, Αγιά   

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350320 

Email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr                 

 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

174/2016 

από το πρακτικό της 28
ης

/12.12.2016 τακτικής  

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αγιάς 

  

 

Θέμα 2
ο
 : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή του Τμήματος Τεχνικών, 

Υπηρεσιών (Αθανασία Μπαρτζώκα), που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 115/2016 (ΑΔΑ: 

Ω1ΣΥΩ6Ι-ΙΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Στο Δημαρχείο Αγιάς, σήμερα Δευτέρα 12.12.2016, ώρα 09:00 π.μ.
 
συνήλθε σε δημόσια τακτική 

συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου 

11879/08.12.2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 

και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 75 παρ. 6 του ν.3852/2010 (Α΄87). 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

επτά ( 7 ) μελών ήταν:  

  Παρόντες 
1. Γκουντάρας Αντώνης, Πρόεδρος 2. Καλαγιάς Γρηγόριος, Αντιπρόεδρος                               
3. Γιαννουλέα Χριστίνα1, Αναπληρωματικό μέλος 4. Ριζούλης Στέφανος, μέλος                               
5. Σμυρλής Βασίλειος, μέλος 6. Τριανταφύλλου Αθανάσιος, μέλος 

Απόντες 
7. Μάρκου Σωτήριος, μέλος 8. Ζιούλη Αναστασία, μέλος 
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα. 
 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών 

Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, η Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και 

Πληροφορικής Αγλαΐα Σοφλιού και ο Προϊστάμενος του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και 

Πολιτισμού Θεόδωρος Γκασδράνης. 

 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης 

Μπουρνάκας. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

 

Στη συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης: 

                                                 
1 Αναπλήρωσε το τακτικό μέλος της Επιτροπής Σωτήριο Μάρκου. 

http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-oikonomikis-epitropis.html
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
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Θέμα 2
ο
 : Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια προκαταβολή του Τμήματος Τεχνικών, 

Υπηρεσιών (Αθανασία Μπαρτζώκα), που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 115/2016 (ΑΔΑ: 

Ω1ΣΥΩ6Ι-ΙΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

 

Το ανωτέρω θέμα εισηγήθηκε ο Προϊστάμενος του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών Ιωάννης Σπανός, 

που έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής: 

 

Με την υπ’ αριθμ. 115/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΣΥΩ6Ι-ΙΒΣ) απόφαση της Οικονομικής επιτροπής συστάθηκε παγία 

προκαταβολή 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.70.6142.03 «Αμοιβή Κριτικής Επιτροπής για τα βραβεία 

αρχιτεκτονικού διαγωνισμού: Συντήρηση -Αποκατάσταση Οικίας Αντωνίου» προϋπολογισμού Οικ. Έτους 

2016 για την αντιμετώπιση εξόδων μετακίνησης (εισιτήρια ΚΤΕΛ/ΟΣΕ, χιλιομετρική αποζημίωση Ι.Χ, 

Διόδια, ΤΑΧΙ) των κριτών από τον τόπο κατοικίας τους στο Δήμο Αγιάς, και ορίστηκε υπόλογος η 

υπάλληλος του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Μπαρτζώκα Αθανασία του Νικολάου ως διαχειριστής 

αυτής.  

 

Η διαχειριζόμενη την παγία προκαταβολή υπάλληλος παρέδωσε με αποδείξεις προσωπικώς στον δημοτικό 

ταμία τα σχετικά δικαιολογητικά των γενομένων από αυτόν πληρωμών, τα οποία πρέπει να είναι πλήρη από 

άποψη νομιμότητας σύμφωνα με τα άρθρα 11,12,13,14 και 26 του Β.Δ. 17-5/15-6-59. (παρ.3 άρθρο 35 Β.Δ. 

17-5/15-6-59): 

«4. Τα δικαιολογητικά μετά τον έλεγχο από την αρμόδια λογιστική υπηρεσία υποβάλλονται στην οικονομική 

επιτροπή η οποία με απόφασή της εγκρίνει τις δαπάνες. (παρ. 5, άρθρο 35 Β.Δ. 17-5/15-6-59) 

5. Στη συνέχεια ο δήμαρχος, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη. 

Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται σε αυτά ότι η πληρωμή έγινε 

από την πάγια προκαταβολή. (παρ.2 άρθρο 173 Ν.3463/06) 

6. Κατά την λήξη του οικονομικού έτους ο υπόλογος υπάλληλος καταθέτει το σύνολο του ποσού της παγίας 

προκαταβολής στο δημοτικό ταμείο και το διπλότυπο της εισπράξεως διαβιβάζεται στην οικονομική επιτροπή 

ώστε με Απόφασή της να τον απαλλάξει της ευθύνης της παγίας προκαταβολής. (παρ. 6, άρθρο 35 Β.Δ. 17-

5/15-6-59)». 

 

Έπειτα από τον έλεγχο νομιμότητας των δικαιολογητικών ο ταμίας θέτει αυτά υπόψη της Οικονομικής 

Επιτροπής, για την προβλεπόμενη έγκριση, βάσει των διατάξεων της περιπτ. δ, παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 

3852/2010, όπου η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των 

πιστώσεων του  προϋπολογισμού.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη:  

- την υπ’ αριθμ.  115/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΣΥΩ6Ι-ΙΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής,  

- το άρθρο 173 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 

- την περιπτ. δ, παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/2010, 

- το υπ’ αριθ. 164/22-7-2016 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από 

το διαχειριστή αυτής, 

- το άρθρο 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959, 

- τα δικαιολογητικά των δαπανών της πάγιας προκαταβολής,  

 

εισηγούμαστε να αποφασίσετε:  

1. Την έγκριση των δαπανών που έγιναν από την παγία προκαταβολή και αναλήφθηκαν με το ένταλμα 

164/22-7-2016. 

 

2. Την διάθεση των κάτωθι πιστώσεων του προϋπολογισμού οικ. έτους 2016 και την έγκριση για την 

έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων, επ’ ονόματι των πληρωθέντων δικαιούχων, με ειδική 

επισήμανση επί των χρηματικών ενταλμάτων ότι η πληρωμή έγινε μέσω του διαχειριζομένου την πάγια 

προκαταβολή υπαλλήλου, δηλ. της κ. Μπαρτζώκα Αθανασίας, για τους κάτωθι κωδικούς αριθμούς:  
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Α/Α ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ 
Αριθ. 

Παραστατικού 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ/ 

ΟΝΟΜΑΤΕ- 

ΠΩΝΥΜΟ  

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ 

ΠΟΣΟ 

σε € 

Κ.Α. 

προϋπολογισμού 

1 Έξοδα Μετακίνησης για τον 

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 

Ιδεών για την οικία Αντωνίου 

(χρήση Ι.Χ.)  

ΑΠΥ Νο 49/15-

7-2016 

ΜΗΤΡΟΥΛΙΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ – 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 

157,00 02.70.6142.03 

2 Έξοδα Μετακίνησης για τον 

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 

Ιδεών για την οικία Αντωνίου 

(χρήση Ι.Χ.)  

ΤΠΥ Νο 3/15-7-

2016 

ΣΤΕΦΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

– ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 

157,00 02.70.6142.03 

3 Έξοδα Μετακίνησης για τον 

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 

Ιδεών για την οικία Αντωνίου 

(χρήση Ι.Χ.)  

ΤΙΜ Νο 53/15-

7-2016 

ΛΑΖΑΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – 

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ 

ΜΗΧ/ΚΟΣ 

157,95 02.70.6142.03 

4 Έξοδα Μετακίνησης για τον 

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 

Ιδεών για την οικία Αντωνίου  

08016255 ΓΙΑΤΣΟΣ ΜΠΙΜΠΟΣ 

ΛΟΥΚΑΣ 

21,20 02.70.6142.03 

5 Έξοδα Μετακίνησης για τον 

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 

Ιδεών για την οικία Αντωνίου  

6296163 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

4,80 02.70.6142.03 

6 Έξοδα Μετακίνησης για τον 

Αρχιτεκτονικό Διαγωνισμό 

Ιδεών για την οικία Αντωνίου  

875155 ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ 

ΛΑΡΙΣΑΣ 

32,00 02.70.6142.03 

   ΣΥΝΟΛΟ 529,95 

€ 

 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:  
- την εισήγηση του Προϊσταμένου του Τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, 

- τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/06 (Α΄ 114) : «Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας»,  

- τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 35 και 37 του Β.δ. 17-5/15-6-59 (Α'114): «Περί οικονομικής διοίκησης και 

λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων», 

- την υπ’ αριθμ.  115/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΣΥΩ6Ι-ΙΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

συστάθηκε παγία  προκαταβολή και ορίστηκε ο διαχειριστής αυτής,  

- το υπ’ αριθμ. 164/22.07.2016 χρηματικό ένταλμα με το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή 

από το διαχειριστή αυτής, 

- τα δικαιολογητικά των δαπανών της πάγιας προκαταβολής,  

και μετά από συζήτηση 
 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την απόδοση λογαριασμού της παγίας προκαταβολής του έτους 2016, που συστάθηκε με 

την υπ’ αριθμ. 115/2016 (ΑΔΑ: Ω1ΣΥΩ6Ι-ΙΒΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, και 

συγκεκριμένα των δαπανών που αναλήφθηκαν με το υπ’ αριθμ. 164/22.07.2016 χρηματικό ένταλμα της 

Οικονομικής Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς. 

 

2. Εγκρίνουμε την απαλλαγή της υπολόγου της παγίας προκαταβολής υπαλλήλου Αθανασίας Μπαρτζώκα.   

 

3. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του προγράμματος «Δι@ύγεια» και να κοινοποιηθεί στο 

Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Αγιάς για τις επιπλέον ενέργειες. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 174/2016. 

Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Ο Πρόεδρος   Τα παρόντα μέλη 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

της Οικονομικής Επιτροπής 

 

 

Αντώνης Ν. Γκουντάρας 
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