
 

 

 

                         

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 

Ταχ. Δ/νση 

 

Πληροφορίες 

Τηλέφωνο 

FAX 

e-mail 

: Πολυτεχνείου 50

  63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ

: Ψαθά Κωνσταντία

: 23713- 50738 

: 23710 22266 

:  oikonomiko@poligiros

 

Από το πρακτικό 2/2012

    Στov Πoλύγυρo σήµερα εικοστή έκτη

του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική

την υπ’ αριθ. 157/4-1-2012 πρόσκληση τ

       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης

Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 1.Ζωγράφος Αστέριος, Πρόεδρος

4. ∆ήµητσας ∆ηµήτριος, τακτικά µέλη της

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1. Μπογδάνος Κωνσταντίνος

 

Αριθµός θέµατος: 7ο  Ορισµός

Επιδοµάτων
Αριθµός Απόφασης: 10 

 

         ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

  Πολύγυρος  30 -1-201

Αριθ. Πρωτ.:  Φ 4γ /1766

: Πολυτεχνείου 50 

63100 ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 

: Ψαθά Κωνσταντία 

 

poligiros.gr 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

2 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής

∆ήµου Πολυγύρου 

 

εικοστή έκτη (26η) Ιανουαρίου 2012 και ώρα  12:00  στ

τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Π

πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν

της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη

Αστέριος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος

τακτικά µέλη της Ο.Ε, 5. Σιµώνης Ιωάννης, αναπληρωµατικό µέλος

Κωνσταντίνος, αντιπρόεδρος Ο.Ε, 2. Θωµάς Καπλάνης, 3. 

Ορισµός υπολόγων για εντάλµατα προπληρωµής

Επιδοµάτων & έγκριση Κ.Α.Ε. δεκτικών Χ Ε

1 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ   

12 

1766 

Οικονοµικής επιτροπής  του  

o ∆ηµoτικό Κατάστηµα 

πή Πoλυγύρoυ ύστερα από 

άρθρο του Ν. 3852/10. 

από τα επτά µέλη της Οικονοµικής 

∆ηµήτριος, 3. Πλιάκος Αστέριος, 

αναπληρωµατικό µέλος Ο.Ε. 

Καπλάνης, 3. Μαρία Σαράντη 

προπληρωµής προνοιακών  

δεκτικών Χ.Ε.Π. 
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     Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για την τήρηση των 

πρακτικών. 

Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το 4ο θέµα της 

ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής:  

Για την πληρωµή προνοιακών επιδοµάτων (Νοέµβριος – ∆εκέµβριος) θα χρειαστεί να πληρωθούν  

άµεσα κάποια έξοδα  που αφορούν: 

• ΕΛ.ΤΑ & στα ονόµατα των δικαιούχων 
για τα οποία υπάρχει αντικειµενική δυσκολία έκδοσης χρηµατικών ενταλµάτων και θεώρησης τους 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο καθόσον θα απουσιάζουν τα παραστατικά, τα οποία αποτελούν 

αναπόσπαστο κοµµάτι του ΧΕΠ. 

  

          Η παραπάνω αντικειµενική δυσκολία λοιπόν ξεπερνάτε µε το Ένταλµα Προπληρωµής σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του άρθρου 172 παρ. 1& 2. και µε διαχείριση του ποσού σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 

32,33,34,37 του Β∆  17/5-15/6/1959. 

          Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή εφόσον κρίνει ότι συντρέχουν οι παραπάνω προϋποθέσεις να 

ορίσει υπολόγους για τα εντάλµατα προπληρωµής τις µόνιµες υπαλλήλους  

1. Αστειοπούλου Αναστασία, ∆Ε ∆ιοικ.-Λογιστικού, Μ.Κ. 15, Α.Φ.Μ. 121777560 

2. Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα, ∆Ε ∆ιοικ.-Λογιστικού, Μ.Κ. 5, Α.Φ.Μ. 041921040 

3. Κουρουµάνη Μαρία, ΠΕ ∆ιοικητικού, Μ.Κ.13, Α.Φ.Μ. 103955685 

Η αξία δε των εν λόγω ενταλµάτων θα είναι 1.088.163,30 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α.Ε:  

� Κ.Α.Ε.  02.00.6718.022 5.992,70 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.011 481.862,45 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.012 75.536,70 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.013 5.576,00 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.014 205.924,05 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.015 26.817,01 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.016 55.270,91 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.017 23.161,95 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.018 23.130,00 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.019 137.459,93 € 
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� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.020 34.515,33 € 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6718.023 18.908,97 € 

Καθώς επίσης και να εγκρίνει Κ.Α. του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 ως δεκτικούς Χ.Ε.Π. 

    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη : 1)  το άρθρο 172 του Ν 3463/2006 & 2)  το άρθρο 
32 του Β∆ 17/5-15/6/1959 & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.  ∆ιαθέτει πίστωση 1.088.163,30 € σε βάρος των παραπάνω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού οικονοµικού 
έτους 2012 για την καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων 

2. Για την πληρωµή των ανωτέρω δαπανών, εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής 
συνολικού ποσού 1.088.163,30 € σε βάρος των παραπάνω Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2012 και στα ονόµατα των µονίµων υπαλλήλων,  ο οποίοι υποχρεούται να αποδώσουν λογαριασµό εντός 
τριµήνου από την λήψη της εν λόγω απόφασης.   

   Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β∆ 17/5-
15/6/1959.  

2.  Επίσης µε την παρούσα απόφαση παραθέτουµε τους Κ.Α. του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 
2012 οι οποίοι θα είναι δεκτικοί για την έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής όπως παρακάτω :  

• Λοιπές δαπάνες γενικής φύσεως επί του Κ. Α. 02.00.6495 ποσό 15.000,00 € 
• Συµβολαιογραφικά έξοδα και δαπάνες σύναψης δανείων επί του Κ. Α. 02.00.6514 ποσό 

10.000 € 
• Ταχυδροµικά τέλη επί του Κ. Α. 02.00.6221 ποσό 50.000,00 € 
• ΦΟΠ   Πολυγύρου   επί του Κ. Α. 02.20.7322.002 ποσό 20.000,00 € 
• Μετατόπιση δικτύων ∆ΕΗ  επί του Κ. Α. 02.20.7322.004 ποσό 15.000,00 € 
• ΦΟΠ ∆.∆. Πολυγύρου επί του Κ. Α. 02.20.7322.007 ποσό 15.000 € 
•  Συντήρηση & επισκευή κτιρίων ακινήτων του Πολυγύρου επί του Κ.Α. 02.10.6261.000 

ποσό 15.000,00 €  
• Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες βαριάς αναπηρίας επί του Κ.Α. 02.00.6718.011 ποσό 

2.500.000,00 € 
• Επίδοµα αιµατολογικών νοσηµάτων επί του Κ.Α. 02.00.6718.012 ποσό 385.000,00 € 
• Επίδοµα εγκεφαλικής παράλυσης επί του Κ.Α 02.00.6718.013 ποσό 36.000,00 € 
• Επίδοµα βαριάς νοητικής υστέρησης επί του Κ.Α. 02.00.6718.014 ποσό 1.070.000,00 € 
• Επίδοµα σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/ ακρωτηριασµένους επί του Κ.Α. 

02.00.6718.015 ποσό 155.000,00 
• Επίδοµα στεγαστικής συνδροµής επί του Κ.Α. 02.00.6718.016 ποσό 271.000,00 € 
• Επίδοµα ανασφάλιστων παραπληγικών, τετραπληγικών επί του Κ.Α. 02.00.6718.017 ποσό 

97.500,00 € 
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• Επίδοµα παραπληγικών, τετραπληγικών ∆ηµοσίου επί του Κ.Α. 02.00.6718.018 ποσό 
116.000,00 

• Επίδοµα τυφλότητας επί του Κ.Α. 02.00.6718.019 ποσό 763.000,00 € 
• Επίδοµα σε κωφάλαλα άτοµα επί του Κ.Α. 02.00.6718.020 ποσό 155.000,00 € 
• Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών επί του Κ.Α. 02.00.6718.022 ποσό 51.000,00 € 
• Επίδοµα οµογενών – προσφύγων επί του Κ.Α. 02.00.6718.023 ποσό 85.000,00 € 
• Επίδοµα απροστάτευτων παιδιών επί του Κ.Α. 02.00.6718.025 ποσό 65.000,00 € 
• Παράβολα ΚΤΕΟ Μηχανηµάτων έργου και µεταφορικών µέσων επί του Κ.Α. 02.30.6323 

ποσό 5.000,00 € 
 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό  10/ 2012 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 
Ακριβές Αντίγραφο 

Πoλύγυρoς  26η Ιανουαρίου 2012 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ   ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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