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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 9/2014

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ψαρών.

Αρ. Απόφασης : 64/2014                                              
Στα Ψαρά σήμερα την 23η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 ημέρα της εβδομάδος  Τρίτη και

ώρα 11:00 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό  κατάστημα,  ύστερα  από  την  με  αριθμό  Πρωτ.  1650/18-9-2014 έγγραφη  πρόσκληση  του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67
παρ. 4 και 75 του  Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87) όπως ισχύουν. 

Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) μελών παραβρέθηκαν
στη συνεδρίαση έξι (6) και ονομαστικά οι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βρατσάνος Κων/νος (Πρόεδρος)
2) Δημητρέλης Νικόλαος (μέλος)
3) Κουτσοδόντη Καλλιόπη (μέλος) 
4) Παπαμιχάλης Ιωάννης (μέλος)
5)  Χατζησκουλίδης Χρήστος (μέλος)
6) Φρατζέσκου Αθηνά (μέλος)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλο του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το
4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών: 
Με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 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.»

Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«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.»

ΘΕΜΑ:  Απόδοση  του  υπ΄  αρ.  Β-12/2014  Χρηματικού  Εντάλματος
Προπληρωμής και απαλλαγή υπολόγου

   ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Θυριανός Μιχαήλ (μέλος) 
 (Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν 
νόμιμα).
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Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') 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.»

Με την υπ’ αριθμ. 60/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διετέθη πίστωση 7.500,00 € σε βάρος
Κ.Α. 30-6322. του προϋπολογισμού έτους 2014 για την πληρωμή:

 Των τελών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας
 Της εισφοράς έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και
 Των τελών κυκλοφορίας

Για τα ακόλουθα οχήματα :
ΕΙΔΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΥΠΟΥ
ΓΑΝΤΖΟΥ

ΑΝΟΙΚΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ

ΒΥΤΙΟΦΟ
ΡΟ

ΑΣΘΕΝΟΦ
ΟΡΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

77  ΜΑΝ,
MAN
TRUCKS  &
BUS AG

MITSUBISHI
FUSO  TRUCK
and  BUS
CORPORATION

76  IVECO
S.P.A.

VOLVO 
DAIMLER
AG

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑ
ΚΟΣ  ΤΥΠΟΣ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ

L.2007.46.00
4  (TGS
33.440)

FUSO  CANTER
FE74SB/5S13

IG160E2CA
(Eurocargo
150E25)

FLL4214N3
5,8

MBHE01

ΜΕΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ (Kg)

26000 5500 15000 14000 3500

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

WMA26SZZ
8EM641826

TYBFE74SB4DV
00993

ZCFA1LJ0402
620902

YV2TBM0
A59B54552
8

WD8906633
1S771501

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση του Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ο
υπάλληλος  του  Δήμου  κ.  Παναγιώτης  Χατζηπαναγιώτης.  Τέλος,  στην  ίδια  απόφαση  ορίστηκε  ότι  η
απόδοση του λογαριασμού θα πρέπει να γίνει έως την 7/10/2014 
Με  δεδομένο  ότι  έχουν  ήδη  διενεργηθεί  οι  ανωτέρω  πληρωμές,  ο  υπόλογος  κ.  Παναγιώτης
Χατζηπαναγιώτης  έχει  υποβάλλει  στην  Οικονομική  Επιτροπή  όλα  τα  απαραίτητα  δικαιολογητικά  τα
οποία  λειτουργούν  ως  αποδεικτικά  για  την  κίνηση  των  πληρωμών  και  τα  οποία  επισυνάπτονται  και
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης. 
Επειδή  μέρος  του  ποσού  των  ενταλμάτων  δεν  χρησιμοποιήθηκε  αμέσως  από  τον  υπόλογο,  αυτό
κατατέθηκε σε λογαριασμό της Τράπεζας Πειραιώς.
Για το λόγο αυτό επισυνάπτεται  και βιβλιάριο της Τράπεζας Πειραιώς, όπου φαίνονται αναλυτικά οι
καταθέσεις και οι αναλήψεις που έγιναν από τον υπόλογο.
Επειδή δεν δαπανήθηκε το σύνολο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί  προς εκπλήρωση του σκοπού ο
οποίος προαναφέρθηκε, ο υπόλογος επέστρεψε το μη διατεθέν ποσό ως όφειλε.

Για τους παραπάνω λόγους, σας καλώ να ελέγξουμε τα στοιχεία που έχουν υποβληθεί από τον υπόλογο
του  υπ΄ αρ. Β-12/2014 Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής κ. Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη σχετικά
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Ο Πρόεδρος

Υπογραφή

Τα Μέλη

Υπογραφές
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με την απόδοση του λογαριασμού και στη συνέχεια να προβούμε στην απαλλαγή του από υπολόγου της
διαχείρισης του εν λόγω ποσού, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.
Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

 τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
 την υπ’ αριθμ. 60/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία διετέθη πίστωση

7.500,00€ για την πληρωμή των τελών έκδοσης άδειας  κυκλοφορίας,  της  εισφοράς έκδοσης
άδειας κυκλοφορίας και των τελών κυκλοφορίας των ανωτέρω οχημάτων και ορίστηκε υπόλογος
του ποσού ο κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης.

 τα δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο κ. Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτης για την απόδοση του
λογαριασμού μαζί με το βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων της Τράπεζας Πειραιώς.

Και έπειτα από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον υπόλογο του υπ΄ αρ. Β-12/2014
Χρηματικού  Εντάλματος  Προπληρωμής κ.  Παναγιώτη  Χατζηπαναγιώτη  μαζί  με  τα  σχετικά
δικαιολογητικά  και  το  βιβλιάριο  καταθέσεων  και  αναλήψεων  της  Τράπεζας  Πειραιώς  τα  οποία
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης

2. Απαλλάσσει  σύμφωνα με τις  διατάξεις  των άρθρων 32,33,34 και  37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ
114/59 τεύχος Α') τον κ. Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για
την πληρωμή:

 Των τελών έκδοσης άδειας κυκλοφορίας
 Της εισφοράς έκδοσης άδειας κυκλοφορίας και
 Των τελών κυκλοφορίας

Για τα ακόλουθα οχήματα :
ΕΙΔΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ
ΤΥΠΟΥ

ΓΑΝΤΖΟΥ
ΑΝΟΙΚΤΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ

ΑΠΟΡΡΙΜΜ
ΑΤΟΦΟΡΟ

ΒΥΤΙΟΦΟ
ΡΟ

ΑΣΘΕΝΟΦΟ
ΡΟ

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

77 ΜΑΝ,
MAN

TRUCKS &
BUS AG

MITSUBISHI
FUSO TRUCK

and BUS
CORPORATION

76 IVECO
S.P.A.

VOLVO 
DAIMLER

AG

ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΑΚ
ΟΣ ΤΥΠΟΣ

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

L.2007.46.00
4 (TGS
33.440)

FUSO CANTER
FE74SB/5S13

IG160E2CA
(Eurocargo

150E25)

FLL4214N3
5,8

MBHE01

ΜΕΙΚΤΟ
ΒΑΡΟΣ (Kg)

26000 5500 15000 14000 3500

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΛΑΙΣΙΟΥ

WMA26SZZ
8EM641826

TYBFE74SB4DV
00993

ZCFA1LJ0402
620902

YV2TBM0
A59B54552

8

WD89066331S
771501

3. Εισπράττει  από τον κ.  Παναγιώτη Χατζηπαναγιώτη το επιστρεφόμενο ποσό των 2.355,00 ευρώ το
οποίο δεν δαπανήθηκε.

Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό  64/2014
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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