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ΠΡΟΣ: Την Οικονομική Επιτροπή

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προνοιακών επιδομάτων.
Σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ 17.5/16-6-59 (ΦΕΚ/Α΄/114/59) «η προθεσμία
αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται στην απόφαση για την έκδοση του εντάλματος
προπληρωμής , και δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και πρέπει να λήγει
τουλάχιστον ένα μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.
Η προθεσμία δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη αίτηση του υπολόγου για έναν
επιπλέον μήνα και όχι πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκδοση χρηματικού εντάλματος στο όνομα
υπολόγου ο οποίος δεν έχει αποδώσει λογαριασμό επί προηγουμένου εντάλματος
προπληρωμής».
Επίσης, με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 του Δ.Κ.Κ. και την αριθμ.
26/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε:
Α) Η άμεση καταβολή επιδομάτων σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού των Δήμων (Βέροιας,
Αλεξάνδρειας) συνολικού ποσού 1.233.758,90 € σε βάρος των αντίστοιχων πιστώσεων του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018.
Β) Η έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού ποσού 1.200.716,10 €
στο όνομα των κατωτέρω υπαλλήλων του Τμήματος Κοινωνικής Πολιτικής και Ισότητας
Φύλων και όπως αυτά αναφέρονται κατά κατηγορία επιδομάτων, ΚΑΕ και αντίστοιχων
ποσών για να διατεθεί για την υλοποίηση του παραπάνω σκοπού.
Οι παρακάτω υπάλληλοι υποχρεούνται να αποδώσουν στον Δήμο τον απαιτούμενο
λογαριασμό της διαχείρισης του ληφθέντος χρηματικού ποσού, με το τυχόν αδιάθετο
χρηματικό ποσό μέχρι τις 06-12-2018.
Σε υλοποίηση της παραπάνω απόφασης η απόδοση λογαριασμού υποβάλλεται πριν τη
λήξη του οριζόμενου χρονικού διαστήματος και οι δαπάνες που πληρώθηκαν σε βάρος του
εντάλματος προπληρωμής, έχουν ως εξής:
ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΥΠΟΛΟΓΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΜΗΝΟ ΙΟΥΛΙΟΥ- ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΚΑΤΕΡΙΝΑ –
1)
ΜΑΡΙΑ ΚΥΡΤΣΗ

ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/
τετραπληγικούς/ ακρωτηριασμένους
Επίδομα ομογενών - προσφύγων
Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών,
Τετραπληγικών

ΚΑΕ

ΠΟΣΟ

02.15.6741.005

35.310,00

02.15.6741.013

3.381,12

02.15.6741.007

18.779,33

ΣΤΥΛΙΑΝΗ
ΜΑΡΚΑΝΤΑΡΑ

2)

Επίδομα Στεγαστικής Συνδρομής

02.15.6741.006

5.060,00

02.15.6741.002

68.854,13

02.15.6741.001

587.181,79

Επίδομα σε κωφάλαλα άτομα

02.15.6741.010

36.200,00

Επίδομα Βαριάς Νοητικής Yστέρησης
Επίδομα Τυφλότητας

02.15.6741.004
02.15.6741.009

246.679,53
199.270,02
1.200.716,10€

Επίδομα αιματολογικών νοσημάτων
αιμολυτική αναιμία, αιμορροφιλία, AIDS
Ενίσχυση ατόμων με ανάγκες Βαριάς
Αναπηρίας
ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΣΑΠΡΑΝΤΖΗΣ

3)

ΣΥΝΟΛΟ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
που έγιναν σε βάρος των αριθμ. 00351/2018, 00356/2018 & 00353/2018 ενταλμάτων
προπληρωμής ποσού 57.470,45 ευρώ, που εκδόθηκαν στο όνομα του τακτικού υπαλλήλου
Κύρτση Αικατερίνη – Μαρία του Γεωργίου του Δήμου Βέροιας, σύμφωνα με την αριθμ.
26/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
Α/Α
ΣΥΝΑΛΛΑΣΣΟΜΕΝΟΣ
Κ.Α.
ΠΟΣΟ
1.
2.
3.

Επίδομα κίνησης σε παραπληγικούς/ τετραπληγικούς/
02.15.6741.005
ακρωτηριασμένους
Επίδομα ομογενών – προσφύγων
02.15.6741.013
Επίδομα Ανασφάλιστων Παραπληγικών, Τετραπληγικών
02.15.6741.007
ΠΟΣΟ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΠΟΣΟ ΔΑΠΑΝΩΝ
ΥΠΟΛΟΙΠΟ

35.310,00
3.381,12
18.779,33
57.470,45
57.470,45
0,00

Ύστερα από τα παραπάνω παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει τις
παραπάνω γενόμενες δαπάνες και να απαλλάξει τον υπόλογο υπάλληλο.
Ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Προστασίας
Θεόφιλος Κορωνάς

