
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ           Αριθ.Αποφ 6/2011 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το 1ο Πρακτικό  της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του 

∆ήμου ∆ράμας 

Την 19/1/2011 

Θέμα 6ο : (έκτακτο) «Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής» 

Στη ∆ράμα, σήμερα, ημέρα Τετάρτη 19 του μηνός Ιανουαρίου  2011 και ώρα 

13.00 μ.μ. στο ∆ημοτικό Κατάστημα του ∆ήμου ∆ράμας συνήλθε σε κατεπείγουσα 

τακτική συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή ∆. ∆ράμας,  ύστερα από την 1939/14-

1-2011 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω εννέα (9) μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

 Χαρακίδης Κυριάκος  

Ζαχαριάδης Παύλος  

Χλιάρα Παναγιώτα  

Παπαθεοδώρου Ανέστης 

 Χρυσοχοίδης Ελευθέριος 

 Γκάνης Σταύρος 

Χαραλαμπίδης Ανδρέας  

Μαμσάκος Χριστόδουλος 

 Μήτρου Γεώργιος   

 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Σιδηροπούλου ∆έσποινα 

Ο   κ. πρόεδρος  εισηγούμενος   το 6o (έκτακτο) θέμα  που συζητήθηκε ως 
κατεπείγον εκτός των θεμάτων  της  ημερήσιας  διάταξης παρουσιάζει στα μέλη της 
επιτροπής το με αριθμό πρωτ. 17-01-2011   έγγραφο της διεύθυνσης  οικονομικών  
υπηρεσιών  του  ∆ήμου  με  το  οποίο ζητείται η άμεση λήψη απόφασης για την 
έκδοση εντάλματος προπληρωμής ,διότι η επιστολή της ∆ΕΗ που αφορά την 
τακτοποίηση της εν λόγω εργασίας ,ισχύει μέχρι την 9/2/2011 και καλεί αυτήν να 
αποφασίσει σχετικά. 



      Με το ανωτέρω έγγραφο και σε εφαρμογή της με αριθμό  27/VII/2009 πράξης του  
ελεγκτικού συνεδρίου, για την πληρωμή πλέον των  δαπανών για μετατοπίσεις  
δικτύων φωτισμού απαιτείται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής. 

      Το ένταλμα προπληρωμής εκδίδεται όταν υπάρχει αδυναμία έκδοσης τακτικού 
εντάλματος πληρωμής.  

      Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αδυναμία έκδοσης εντάλματος οφείλεται στο 
γεγονός ότι, δεν υπάρχει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών γιατί  η ∆ΕΗ αρνείται να 
προβεί στην έκδοση τουκαθώς δεν μπορεί να εκδόσει Τ.Π.Υ. επί πιστώσει. 

     Η σχετική διαδικασία (έκδοση εντάλματος προπληρωμής) προβλέπεται από τις 
διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (∆ΚΚ). 

     Προτείνεται λοιπόν η έκδοση ενός εντάλματος προπληρωμής με υπόλογο τον 
Κων/νο Τσιμπλικίδη, μόνιμο υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου μας, σε 
βάρος των εξής πιστώσεων: 

-του ΚΑ 20.7336.11  «μετατοπίσεις  δικτύου  φωτισμού Χωριστής» ποσού 556,19€ 
      Η ∆ημαρχιακή Επιτροπή , αφού άκουσε τον κ. πρόεδρο και ύστερα από 
συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων 

      Είδε τις διατάξεις  του άρθρου 103 του Ν. 3463/2006 (∆.Κ.Κ.) και λαμβάνοντας 
υπόψη το έγγραφο της υπηρεσίας 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι     ο μ ό φ ω ν α 

 Για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή  των  
μετατοπίσεων δικτύου φωτισμού Χωριστής , με υπόλογο τον Κων/νο Τσιμπλικίδη, 
μόνιμο υπάλληλο της οικονομικής υπηρεσίας του δήμου μας, σε βάρος των εξής 
πιστώσεων: 
-του ΚΑ 20.7336.11  «μετατοπίσεις  δικτύου  φωτισμού Χωριστής» ποσού 556,19€ 
 Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του τακτικού 
υπαλλήλου Κων/νο Τσιμπλικίδη, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις 
εντολές του ∆ημάρχου.  
 
 Ως ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο ορίζεται η 20η Μαρτίου 
2010 

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον ∆ήμαρχο ∆ράμας 

Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΥΤΗ ΠΗΡΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ 6/2011 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ 

 Ο πρόεδρος             Η Ειδική Γραμματέας                        Τα μέλη  

      Δέσποινα Σιδηροπούλου 

 


