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Αριθ. Απόφασης: 23/2012                                              
 
Θέµα: Έγκριση έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή προστίµου ασφαλιστικών 
εισφορών. Ψήφιση πίστωσης ύψους 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6822 του προϋπολογισµού 
έτους 2012 και ορισµός υπολόγου  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Παρασκευή 10ην Φεβρουαρίου, 
του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την αριθ. πρωτ. 1654/6 – 2 -2012 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:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ) Καρράς Ευστράτιος, 
µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Λαδάς Παράσχος, µέλος 
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης, µέλος.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ. θέµα και έθεσε υπ’ όψη 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».    

Σύµφωνα µε την 280/2011 πράξη επιβολής εισφορών και την 103/2011 πράξη επιβολής 
πρόσθετου τέλους του Ι.Κ.Α επιβλήθηκε στο «Πνευµατικό κέντρο ∆ήµου Μενεµένης» πρόστιµο 
για την εκπρόθεσµη υποβολή Α.Β.Α κατά το έτος 2001.   Επειδή το πρόστιµο αυτό που σήµερα 
µετά τις προσαυξήσεις ανέρχεται στο ποσό των 226,43€, δεν µπορεί να εξοφληθεί µε συµβατικό 
χρηµατικό ένταλµα, πρέπει να εγκρίνουµε την σύσταση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
500,00 € , ώστε να πραγµατοποιηθεί άµεσα η πληρωµή του.  

Συγκεκριµένα προτείνεται στη Ο.Ε. να αποφασίσει: 
1.Την ψήφιση της πίστωσης ύψους 500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6822 του 

προϋπολογισµού έτους 2012 για την πληρωµή προστίµου ασφαλιστικών εισφορών . 
2. Την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ύψους 500,00 € αποκλειστικά για δαπάνες 

πληρωµής χρηµατικού προστίµου στο Ι.Κ.Α από εκπρόθεσµη υποβολή ΑΒΑ  κατά το έτος 2001, 
στο όνοµα του υπαλλήλου Μπούρα Σωτηρίου του Αθανασίου.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, το άρθρο 172 του Ν.3463/2006 
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Α) Ψηφίζει πίστωση ύψους 500,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 00.6822 του προϋπολογισµού έτους 
2012 για την πληρωµή προστίµου ασφαλιστικών εισφορών που επιβλήθηκε στο «Πνευµατικό 
κέντρο ∆ήµου Μενεµένης, για την εκπρόθεσµη υποβολή Α.Β.Α κατά το έτος 2001. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης και την έκδοση εντάλµατος 
προπληρωµής ύψους 500,00 € αποκλειστικά για δαπάνες πληρωµής χρηµατικού προστίµου 
στο Ι.Κ.Α από εκπρόθεσµη υποβολή ΑΒΑ  κατά το έτος 2001, στο όνοµα του υπαλλήλου 
Μπούρα Σωτηρίου του Αθανασίου.   
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   23/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                 
                                     Αµπελόκηποι   10-2-2012                 
 

       Ο Γραµµατέας                                                              Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                                                               Γ. Καζαντζίδης  

 


