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∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 12/23-06-2015
Αριθ.Αποφ. 164/2015
ΘΕΜΑ: Περί έκδοσης εντάλµατος προπληρωµής και ορισµός υπολόγου.
Στους Μολάους, σήµερα, την 23-06-2015 ηµέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.µ. στο

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου Μονεµβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 10632/19-06-2015 πρόσκληση
του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75
του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) µελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω µέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Μαυροµιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

∆ουµάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Καλογερίνης Ηλίας

3. Μαρούσης Χαράλαµπος
4. ΣουρλάςΙωάννης
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά µέλη µε την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενηµερώσουν τα αναπληρωµατικά µέλη για τη νόµιµη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούµενος το 17ο

θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε

υπόψη των µελών τα εξής:
Την υπ΄αριθ. πρωτ. 171/25-05-2015 προσφορά της ∆Ε∆∆ΗΕ για επέκταση δικτύου
δηµοτικού φωτισµού στην ∆Ε Ζάρακα , ποσού 793,18€ , και θα βαρύνει τον Κ.Α 207325.004, του σκέλους εξόδων του ∆ηµοτικού προϋπολογισµού οικ. Έτους 2015.
Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος ανέφερε ότι η ∆Ε∆∆ΗΕ προκειµένου να προχωρήσει στις
ανωτέρω εργασίες πρέπει προκαταβολικά να της αποδοθεί το ανάλογο τίµηµα των
εργασιών εκδίδοντας τιµολόγιο και στην συνέχεια να προχωρήσει στην εκτέλεση της,
καθιστώντας έτσι αδύνατη την πληρωµή της µε τακτικό ένταλµα .
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Επίσης µε το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται
τα εξής:
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου 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 ή κοινοτικών
υπαλλήλων.»
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος
Α') ορίζεται ότι:
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του
νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος
οφείλων εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώσει λογαριασµό της διαχειρίσεως των
ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη
διατεθέν ποσόν.
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος
προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να
λήγη ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην
παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει
πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται
ότι:
«1.Απαγορεύεται

η

χρησιµοποίησις

των

ληφθέντων

χρηµάτων

δι'

εντάλµατος

προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι
υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής.
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του
δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η
δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του
εντάλµατος προπληρωµής.»
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται
ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι
δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.
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Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των
υπολόγων

άµα

τη

εξοφλήσει

των

θα

γίνηται

κατάθεσις

αυτών

ή

των

µη

χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του
Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι
γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»
Για τους παραπάνω λόγους και µε δεδοµένο ότι πρέπει να προβούµε στην εκτέλεση
της ανωτέρω εργασίας σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά µε τη διάθεση πίστωσης 793,98€
ευρώ (δαπάνες ∆Ε∆∆ΗΕ και έξοδα τραπέζης) προκειµένου να αντιµετωπισθεί το ζήτηµα,
χωρίς να επέλθει ζηµία σε βάρος του ∆ήµου, και το όνοµα του δηµοτικού υπαλλήλου του
οποίου θα εκδοθούν τα εντάλµατα προπληρωµής.
Η Οικονοµική επιτροπή αφού άκουσε τον πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
•

το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

•

τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

•

∆ιαθέτει πίστωση 4.000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 20-7325.004 του προϋπολογισµού
οικ. έτους 2015 για την εκτέλεση της εργασίας : επέκταση δικτύου δηµοτικού
φωτισµού στην ∆Ε Ζάρακα , ποσού 793,18€.

•

∆ιαθέτει τη συνολική πίστωση των 0,80€ σε βάρος του Κ.Α. 00-6515.001 για την
πληρωµή εξόδων Τραπέζης.

•

Εγκρίνει την έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου του
∆ήµου κ. Πατσά Σοφίας .

•

Η απόδοση λογαριασµού θα γίνει έως την 23/09/2015.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ
3) ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε.
∆ελήγιαννης Νικόλαος

