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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
==================== 

Από τo πρακτικό της 6/2011 συvεδρίασης 
της Οικονοµικής Επιτρoπής τoυ ∆ήµoυ Πoλυγύρoυ 

 
 
 

ΘΕΜΑ :  «Ορισµός υπολόγου για ένταλµα προπληρωµής»  
 

    Στov Πoλύγυρo σήµερα δέκα οκτώ (18) Απριλίου 2011 και ώρα  12.00  στo ∆ηµoτικό Κατάστηµα του 

∆ήµου Πολυγύρου, συvήλθε σε τακτική συvεδρίαση η Οικονοµική Επιτρoπή Πoλυγύρoυ ύστερα από την 

υπ’ αριθ. 6023/11-4-2011 πρόσκληση τoυ Πρoέδρoυ πoυ 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 

έξι µέλη :  

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ         ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Ζωγράφος Αστέριος          Ουδείς 
2. Κοντογιώργης ∆ηµήτριος                                                                               
3. Πλιάκος Αστέριος 
4.  Σαράντη Μαρία 
5.  Μπογδάνος Κων/νος 
6.  Καπλάνης Θωµάς  
7. Ζούνη Στέλλα 

ΑΔΑ: 4ΑΘ7ΩΞΜ-Δ



      Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του ∆ήµου Πολυγύρου Ψαθά Κωνσταντία, για 
την τήρηση των πρακτικών.           
   Ο  Πρόεδρoς της Οικονοµικής Επιτροπής, εισηγούµενος το όγδοο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, 
ανέφερε τα εξής :  

    Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 ορίζονται τα εξής :  Με απόφαση της οικονοµικής επιτροπής µπορεί 
να εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών γενικά, εφ’ όσον η 
πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις 
ανάγκες του δικαιούχου. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών υπαλλήλων. 

    Θα πρέπει να ληφθεί απόφαση για την άµεση πληρωµή του ποσού των 2.500,00 € στα ΕΛΤΑ για την 
αποστολή των λογαριασµών ύδρευσης Πολυγύρου, οστεοφυλακίων καθώς και για την αγορά φακέλων, για 
την οποία υπάρχει αντικειµενική δυσκολία έκδοσης χρηµατικού εντάλµατος και θεώρησης του από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο καθόσον θα απουσιάζουν τα παραστατικά, 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 
υπόλογο για το ένταλµα προπληρωµής την µόνιµη υπάλληλο του ∆ήµου  Αντιγόνη Ξανθοπούλου µε 
βαθµό ∆Ε 15 και να αποφασίσει για τη διάθεση πίστωσης 2.500,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221 του 
προϋπολογισµού έτους 2011.  

 
    Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψη : 1)  το άρθρο 172 του Ν 3463/2006 & 2)  το άρθρο 32 
του Β∆ 17/5-15/6/1959 & µετά από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Για την πληρωµή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
ποσού 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α 02.00.6221 µε τίτλο «Ταχυδροµικά τέλη» του προϋπολογισµού 
οικονοµικού έτους 2011 και στο όνοµα της δηµοτικής υπαλλήλου Αντιγόνη Ξανθοπούλου µε βαθµό ∆Ε 15  
η οποία υποχρεούται να αποδώσει λογαριασµό εντός τριµήνου από την λήψη της εν λόγω απόφασης.   

3. ∆ιαθέτει πίστωση 2.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6221 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2011 για την αποστολή λογαριασµών ύδρευσης, οστεοφυλακίων και για την αγορά φακέλων. 

 

   Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β∆ 17/5-
15/6/1959.  
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Η παρoύσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 45/2011 
Αφoύ αναγνώσθηκε τo πρακτικό αυτό υπoγράφεται ως ακολούθως 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                              ΤΑ   ΜΕΛΗ 
                                 Υπογραφή                                                       Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασµα 
Πoλύγυρoς  18 Απριλίου 2011 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
       
 
                                                     ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
       ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ    
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