
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό 1/2016 της συνεδρίασης της Οικονοµικής επιτροπής  του  

∆ήµου Πολυγύρου 

Στov Πoλύγυρo σήµερα την εντεκάτη (11η) Ιανουαρίου 2015 και ώρα  10:00  στo 

∆ηµoτικό Κατάστηµα του ∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε έκτακτη συvεδρίαση η 

Οικονοµική Επιτρoπή, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα του θέµατος (άµεση πληρωµή 

προνοιακών επιδοµάτων) µετά από την υπ’ αριθ. 153/8.1.2016 πρόσκληση του Προέδρου. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε  ότι από τα επτά µέλη της 

Οικονοµικής Επιτροπής ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:1.Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε., 2. ∆ηµητριάδης Χρήστος, 3. 

Καραφουλίδης Αναστάσιος, 4. Ζαβράκογλου Άγγελος, 5. Αθανάσιος Βασιλάκης, 6. 

Κανταράς Αναστάσιος, 7. Τσινάς Αργύριος, τακτικά µέλη Ο.Ε., 7.  

ΑΠΟΝΤΕΣ: Ουδείς 

Αριθµός θέµατος:   1ο Ορισµός υπολόγων για εντάλµατα προπληρωµής 

προνοιακών επιδοµάτων για τους µήνες Νοεµβρίου – 

∆εκεµβρίου 2015 

Αριθµός Απόφασης: 1 

 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Ψαθά Κωνσταντία, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Το θέµα εισηγήθηκε ο ∆ήµαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος, Πρόεδρος Ο.Ε. µετά την 
οµόφωνη έγκριση των µελών για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της πρόσκλησης και 
τόνισε ότι σύµφωνα µε το άρθρο 160 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), ορίζονται τα εξής: 

«1. Ώσπου να αρχίσει να ισχύει ο νέος προϋπολογισµός, και πάντως όχι αργότερα από 
το τέλος  Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους, ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους 
που έχει λήξει,  µόνον ως προς την πληρωµή: 
α) Των υποχρεωτικών δαπανών που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158. 
β) Των δαπανών που γίνονται για ειδικούς σκοπούς, βάσει διάταξης νόµου, κατόπιν 

αποφάσεων  χρηµατοδότησης από την Κρατική ∆ιοίκηση, καθώς και αυτών που γίνονται 
στο πλαίσιο της  υλοποίησης εγκεκριµένων έργων ή δράσεων, τα οποία 
συγχρηµατοδοτούνται από πόρους της  Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. Μετά την πάροδο του τριµήνου απαγορεύεται να γίνει οποιαδήποτε δαπάνη µε 
βάση τον  προϋπολογισµό του περασµένου έτους, πλην αυτών που αφορούν τις αποδοχές 
προσωπικού και  την καταβολή των αντίστοιχων ασφαλιστικών εισφορών». 
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Οι δαπάνες που αναφέρονται στην παρ. 1 του άρθρου 158 του ∆ΚΚ (ν. 3463/09), δηλ. 
οι υποχρεωτικές δαπάνες, για τις οποίες ισχύει ο προϋπολογισµός του έτους που έχει 
λήξει, είναι οι εξής: 

«α) Τα έξοδα παράστασης, η αποζηµίωση των συµβούλων για τη συµµετοχή τους στις  
συνεδριάσεις του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου και της δηµαρχιακής επιτροπής, 
καθώς  και τα έξοδα κίνησης των προέδρων των τοπικών συµβουλίων. 
β) Οι κάθε είδους αποδοχές του προσωπικού, περιλαµβανοµένων και των κατ' 

αποκοπή εξόδων  κίνησης. 
γ) Οι παροχές σε είδος για την προστασία των εργαζοµένων. 
δ) Η γραφική ύλη, τα έντυπα και τα βιβλία των υπηρεσιών, η δαπάνη κατανάλωσης 

ηλεκτρικής  ενέργειας ή φυσικού αερίου και ύδρευσης, καθώς και τα τέλη ταχυδροµικών 
και  τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, καθώς και κάθε είδους καύσιµο και ελαιολιπαντικά. 
ε) Τα µισθώµατα των ακινήτων που χρησιµοποιούνται για τις δηµοτικές ή κοινοτικές  

υπηρεσίες. 
στ) Τα έξοδα βεβαίωσης και είσπραξης. 
ζ) Τα τοκοχρεολύσια των δανείων. 
η) Τα έξοδα υποχρεωτικής από το νόµο ασφάλισης οχηµάτων. 
θ) Οι ετήσιες εισφορές υπέρ των συνδέσµων ∆ήµων και Κοινοτήτων. 
ι) Οι δαπάνες υλοποίησης των συµβάσεων διαδηµοτικής συνεργασίας και των 

προγραµµατικών  συµβάσεων. 
ια) Οι επιχορηγήσεις των ιδρυµάτων και νοµικών προσώπων που ιδρύει κάθε ∆ήµος ή  

Κοινότητα, ως προς το ποσό που αναγράφεται στην οικεία συστατική πράξη. 
ιβ) Οι δαπάνες για την εκτέλεση των τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων και για την 

εξόφληση  των εκκαθαρισµένων, σύµφωνα µε το διατακτικό τους, οφειλών. 
ιγ) Οι εισφορές που επιβάλλονται µε ειδικούς νόµους». 
Ιδ) Τα ποσά για τη καταβολή προνοιακών επιδοµάτων και η δαπάνη προµήθειας 

υλικών και τροφίµων για την άσκηση των αρµοδιοτήτων κοινωνικής προστασίας και 
αλληλεγγύης (άρθρο 158 παρ. 1 περίπτ. Ι∆ Ν.3463/2006 όπως αυτή προστέθηκε µε την 
παρ. 6 του άρθρου 2 του Ν.4038/2012). 
Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 

228/18.11.2012 τεύχος Α’), όλα τα νοµικά πρόσωπα - φορείς της Γενικής Κυβέρνησης 
υποχρεούνται να έχουν εγκρίνει τον προϋπολογισµό κάθε έτους µέχρι την 31η 
Ιανουαρίου του έτους, στο οποίο αναφέρεται ο προϋπολογισµός. 
Σε περίπτωση µη έγκρισης του προϋπολογισµού, εκτός εάν αυτό οφείλεται σε 

αποχρώντες αντικειµενικούς λόγους που γνωστοποιούνται αµελλητί στον Υπουργό 
Οικονοµικών και αναγνωρίζονται ως τέτοιοι µε απόφαση του, καµία δαπάνη, πλην των 
πληρωµών συντάξεων, αποδοχών προσωπικού και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων, 
δεν θεωρείται νόµιµη.  
Ουσιαστικά δηλαδή µε τη διάταξη αυτή το µόνο που θα µπορεί να πληρώνεται από 

31/1/2013, σε περίπτωση που δεν έχει εγκριθεί ο προϋπολογισµός, είναι οι δαπάνες 
µισθοδοσίας και απόδοσης των επ' αυτών κρατήσεων.  

Oι διατάξεις  της παρ. 1 του άρθρου 160 του Κ∆Κ, περί διάρκειας ισχύος του 
προϋπολογισµού, εφαρµόζονται για πληρωµή δαπανών, µόνο µέχρι την 31η 
Ιανουαρίου.  (άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β')) 

 

ΑΔΑ: 7ΑΥΠΩΞΜ-ΟΘΡ



ΟΜΩΣ, από 01.01.2015 οι διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 2 του Ν.4111/13 
καταργούνται µε την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14.  
Σηµειώνουµε ότι η διάταξη του άρθρου 160 του ∆ΚΚ - ν. 3463/2006, δεν έχει 

καταργηθεί έως σήµερα. Συνεπώς, από την κατάργηση της παρ.3 του άρθρου 2 του 
Ν.4111/13 επανέρχεται σε ισχύ η δυνατότητα των δήµων να πληρώνουν τις 
υποχρεωτικές δαπάνες έως το τέλος  Μαρτίου του επόµενου οικονοµικού έτους (αντί της 
31ης Ιανουαρίου), σύµφωνα µε τις διατάξεις του ανωτέρω άρθρου. 
Επειδή το οικονοµικό έτος 2015 έχει λήξει και δεν έχει ακόµα εγκριθεί ο 

προϋπολογισµός του τρέχοντος έτους, µπορούν έως το τέλος Ιανουαρίου να διατίθενται 
οι πιστώσεις του προηγούµενου έτους, που αφορούν υποχρεωτικές δαπάνες.  
Με βάση τις ανωτέρω διατάξεις σας καλώ να ψηφίσουµε πίστωση ποσού 913.121,79 

€ για την πληρωµή της υποχρεωτικής δαπάνης καταβολής προνοιακών επιδοµάτων 
Νοεµβρίου-∆εκεµβρίου 2015, η οποία είναι  ανάγκη να πληρωθεί άµεσα.  
Στον προϋπολογισµό του προηγούµενου οικονοµικού έτους είχε προβλεφθεί συνολική 

πίστωση 5.564.326,89 € και αναλυτικά όπως αναφέρεται στον παρακάτω πίνακα και 
στους κάτωθι ΚΑ  
 
Λογαριασµός Περιγραφή Προτεινόµενος ∆ιαµορφωµένος 

02.00.6741 Προνοιακά επιδόµατα 5.235.826,89 5.564.326,89 

02.00.6741.001 Ενίσχυση ατόµων µε ανάγκες 
Βαριας Αναπηρίας. 

2.472.844,89 2.302.844,89 

02.00.6741.002 Επιδόµατα αιµατολογικών 
νοσηµάτων, αιµατολυτική 
αναµία, αιµορροφυλία, AIDS 

354.142,00 511.142,00 

02.00.6741.003 Επίδοµα Εγκεφαλικής 
Παράλυσης - Σπαστικά 

25.199,00 25.199,00 

02.00.6741.004 Επίδοµα βαριάς νοητικής 
καθυστέρησης 

1.020.782,00 1.150.782,00 

02.00.6741.005 Επίδοµα κίνησης σε 
παραπληγικούς / 
τετραπληγικούς / 
ακρωτηριασµένους. 

114.238,00 161.238,00 

02.00.6741.006 Επίδοµα Στεγαστικής 
Συνδροµής 

200.247,00 220.247,00 

02.00.6741.007 Επίδοµα Ανασφάλιστων 
Παραπληγικών, 
Τετραπληγικών 

184.258,00 199.258,00 

02.00.6741.008 Επίδοµα Παραπληγικών, 
Τετραπληγικών ∆ηµοσίου 

90.509,00 118.509,00 

02.00.6741.009 Επίδοµα Τυφλότητας 488.686,00 589.186,00 

02.00.6741.010 Επίδοµα σε Κωφάλαλα 
άτοµα 

168.604,00 151.604,00 

02.00.6741.012 Επίδοµα απροστάτευτων 
παιδιών 

24.051,00 8.982,39 
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02.00.6741.013 Επίδοµα οµογενών - 
προσφύγων 

80.403,00 98.471,61 

 
Για την καταβολή προνοιακών επιδοµάτων για τους µήνες Νοέµβριο - ∆εκέµβριο, θα 

χρειαστεί να ορισθούν υπόλογοι, οι υπάλληλοι της υπηρεσίας Πρόνοιας, για την οποία 

υπάρχει αντικειµενική δυσκολία έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος και θεώρησης του από 

το Ελεγκτικό Συνέδριο καθόσον θα απουσιάζουν τα παραστατικά πληρωµής, τα οποία 

αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής. 

Η παραπάνω αντικειµενική δυσκολία, αντιµετωπίζεται µε έκδοση χρηµατικού 

εντάλµατος 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 τους µόνιµους 

υπαλλήλους του ∆ήµου Πολυγύρου όπως παρακάτω: 

 

1. Κενανίδου Σοφία, Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών, Μ.Κ. 2, Α.Φ.Μ. 106465493 

2. Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα, ∆Ε ∆ιοικ.-Λογιστικού, Μ.Κ. 3, Α.Φ.Μ. 041921040 

3. Ατζαµής ∆ηµήτριος, ∆.Ε. ∆ιοικητικού, Βαθµού Ε, Μ.Κ. 3, Α.Φ.Μ. 066259796 

4. Λασκαρίδου ∆ήµητρα, Π.Ε. ∆ιοικητικός Ψυχολόγος, Βαθµού ∆, Α.Φ.Μ. 109141720 

 

Η αξία δε των εν λόγω ενταλµάτων θα είναι  913.121,79  € σε βάρος των παρακάτω 

Κ.Α.Ε και στα ονόµατα των υπολόγων 

 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.001   389.507,22 €  Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.002  83.988,00 €  Ατζαµής ∆ηµήτριος 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.003      2.788,00 €  Ατζαµής ∆ηµήτριος 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.004  189.720,00 €  Ατζαµής ∆ηµήτριος 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.005  27.434,00 €  Λασκαρίδου ∆ήµητρα 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.006  30.683,50 €  Κενανίδου Σοφία 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.007  30.619,60 €  Λασκαρίδου ∆ήµητρα 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.008  18.702,20 €  Λασκαρίδου ∆ήµητρα 
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� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.009  94.875,93€  Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.010  25.979,53 €  Ατζαµής ∆ηµήτρης 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.012  792,36 €  Κενανίδου Σοφία 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.013  18.031,45 €  Λασκαρίδου ∆ήµητρα 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και είδε  

- τα άρθρα 158 (παρ 1) και 160 του ∆ΚΚ    

- το άρθρο 72 παρ 1 περιπτ. δ του Ν. 3852/10  

- την παρ.3 του άρθρου 1 της Πράξης Νοµοθ. Περιεχοµένου (ΦΕΚ 228/18.11.2012 

τεύχος Α’) 

- την περίπτ. β’ της παρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/14 

- άρθρο 2 ΚΥΑ οικ.47490/18.12.2012 (ΦΕΚ 3390/18.12.2012 τεύχος Β' 

- τον προϋπολογισµό του οικ.  Έτους 2015 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  

1. Η ανωτέρω αποτελεί δαπάνη του προϋπολογισµού του τρέχοντος έτους και όχι 

του προηγούµενου έτους. Ο προϋπολογισµός του προηγούµενου έτους θεωρείται ως 

προσωρινός προϋπολογισµός του νέου έτους.  

2. Τα χρηµατικά εντάλµατα στην περίπτωση αυτή εκδίδονται σε βάρος των 

πιστώσεων του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού και δεν σχετίζονται µε τη διαχείριση του 

περασµένου χρόνου. Ως πιστώσεις του υπό κατάρτιση προϋπολογισµού, θεωρούνται 

αυτές του προϋπολογισµού του λήξαντος έτους. 

3. Εγκρίνει, ψηφίζει και διαθέτει πίστωση 913.121,79 € σε βάρος των παραπάνω 

Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016 για την καταβολή των προνοιακών 

επιδοµάτων για τους µήνες Νοέµβριο - ∆εκέµβριο 2015 

4. Για την πληρωµή των ανωτέρω δαπανών, εγκρίνει την έκδοση χρηµατικών 

ενταλµάτων προπληρωµής συνολικού ποσού 913.121,79 € σε βάρος των παρακάτω 

Κ.Α.Ε. του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016:  

 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.001   389.507,22 €  Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.002  83.988,00 €  Ατζαµής ∆ηµήτριος 
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�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.003      2.788,00 €  Ατζαµής ∆ηµήτριος 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.004  189.720,00 €  Ατζαµής ∆ηµήτριος 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.005  27.434,00 €  Λασκαρίδου ∆ήµητρα 

�  Κ.Α.Ε. 02.00.6741.006  30.683,50 €  Κενανίδου Σοφία 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.007  30.619,60 €  Λασκαρίδου ∆ήµητρα 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.008  18.702,20 €  Λασκαρίδου ∆ήµητρα 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.009  94.875,93€  Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.010  25.979,53 €  Ατζαµής ∆ηµήτρης 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.012  792,36 €  Κενανίδου Σοφία 

� Κ.Α.Ε. 02.00.6741.013  18.031,45 €  Λασκαρίδου ∆ήµητρα 

και στα ονόµατα των µονίµων υπαλλήλων ήτοι  

1. Μπουρµπουτσιώτη Μαρίτα, ∆Ε ∆ιοικ.-Λογιστικού, Μ.Κ. 3, Α.Φ.Μ. 041921040 

2. Κενανίδου Σοφία, Τ.Ε Κοινωνικών Λειτουργών, Μ.Κ. 2, Α.Φ.Μ. 106465493 

3. Ατζαµής ∆ηµήτριος, ∆.Ε. ∆ιοικητικού, Βαθµού Ε, Μ.Κ. 3, Α.Φ.Μ. 066259796 

4. Λασκαρίδου ∆ήµητρα, Π.Ε. ∆ιοικητικός Ψυχολόγος, Βαθµού ∆, Α.Φ.Μ. 109141720 

οι οποίοι υποχρεούται να αποδώσουν λογαριασµό εντός τριών µηνών από την έκδοση 

των χρηµατικών ενταλµάτων. 

Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 

του Β∆ 17/5-15/6/1959. 

 

 

Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό    1 / 2016 

Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 
                      Ο    ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ  ΜΕΛΗ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Πoλύγυρoς  11η Ιανουαρίου 2016 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 

 
ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
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