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ΘΕΜΑ: Σύσταση Εντάλµατος προπληρωµής, ψήφιση πίστωσης και ορισµός υπολόγου 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28ην του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µες.  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 

µετά από την 13183/24-09-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους 

Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 

 

1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Ναλπαντίδου Αφροδίτη, (αναπληρωµατικό µέλος), 3) Κατζικάς 

Γεώργιος (µέλος), 4)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 5) Ράπτου Όλγα (µέλος),6) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 7) 

Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 8)Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό µέλος). 

 

Απόντες: 1)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 9ο θέµα ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

Σύµφωνα µε το άρθρο 172 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής : «1. Με απόφαση της δηµαρχιακής 

επιτροπής µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, 

εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη  2. Τα εντάλµατα 

προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών υπαλλήλων».    

Ο ∆ήµος µας επιθυµεί να προβεί σε νοµιµοποίηση των αυθαιρέτων κτισµάτων και κτιρίων του. Η διαδικασία 

αυτή, σύµφωνα µε τα άρθρα 10 και 11 ν. 4178/2013 γίνεται µόνον ηλεκτρονικά και δη µέσω της Ηλεκτρονικής 

Πλατφόρµας του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος. Προκειµένου να  καλυφθεί η δαπάνη αυτή, πρέπει να 

εγκρίνουµε την σύσταση εντάλµατος προπληρωµής ποσού  635,00€,  επειδή δε δύναται να πληρωθεί µε 

συµβατικό εντάλµατα πληρωµής, εφόσον πρέπει να προκαταβληθεί και η απόδειξη να επισυναφθεί ηλεκτρονικά 

στην Ηλεκτρονική Πλατφόρµα του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδος  

Ετέθη υπόψη της Επιτροπής η 359./2015 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσµευση ποσού  635,00€ 

σε βάρος του ΚΑ 00.6331 πρ/σµού έτους 2015 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆ 

113/2010 και της αριθµ. 30 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής 

∆ιακυβέρνησης    

Συγκεκριµένα προτείνεται στη Ο.Ε. να αποφασίσει: 



 
1.Την ψήφιση της πίστωσης ύψους 635,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 00.6331 του προϋπολογισµού έτους 2015 

για την παραβόλου για την υποβολή δηλώσεων νοµιµοποίησης αυθαιρέτων  

2.Την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ύψους 635,00€ αποκλειστικά για δαπάνες πληρωµής παραβόλων  

για την υποβολή δηλώσεων νοµιµοποίησης αυθαιρέτων στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου µας κ. Μπήττα 

Νικολάου του Αποστόλου ΠΕ πολιτικού µηχανικού , ο οποίος είναι υποχρεωµένος να αποδώσει λογαριασµό 

εντός τριµήνου και όχι πέραν της 23ης  ∆εκεµβρίου 2015  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου  

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Ψηφίζει πίστωση ύψους 635,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 00.6331 του προϋπολογισµού έτους 2015 για την 

παραβόλου για την υποβολή δηλώσεων νοµιµοποίησης αυθαιρέτων  

Β)Εκδίδει ένταλµα προπληρωµής ύψους 635,00€ αποκλειστικά για δαπάνες πληρωµής παραβόλων  για 

την υποβολή δηλώσεων νοµιµοποίησης αυθαιρέτων στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου µας κ. Μπήττα 

Νικολάου του Αποστόλου ΠΕ πολιτικού µηχανικού , ο οποίος είναι υποχρεωµένος να αποδώσει λογαριασµό 

εντός τριµήνου και όχι πέραν της 23ης  ∆εκεµβρίου 2015  

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 161/2015. 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

                                                          Αµπελόκηποι 29/09/2015  

                                                               

                                                          Ακριβές Απόσπασµα  

Η Γραµµατέας                                         

                                                                   Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 

 

 

 

 

 

 


