
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 12/7-10-2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής 

επιτροπής  του Δήµου Σαµοθράκης

Στη Σαµοθράκη, σήµερα,  7-10-2011 και ώρα 18:00 στο Δηµοτικό 

Κατάστηµα του Δήµου  Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή ,  ύστερα από την 6597/7-10-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που 

επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό  στους συµβούλους, σύµφωνα  µε το άρθρο  75 

του Ν.3852/10. 

ΘΕΜΑ: 1ο Περί Έγκριση «Έκδοσης Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 

αντιµετώπιση Δαπανών: εισιτηρίων στο πλοίο Μεταφορά κοντέινερ και 

λοιπών οχηµάτων µε απορρίµµατα» 

Αριθµ.Αποφ.:57

Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο  επτά (7) µελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χανός Γεώργιος
1. Γιαραµάνης Χρήστος
1. Κυλίµος Νικόλαος
1. Γλήνιας Πέτρος
1. Γαλατούµος Νικόλαος
1. Λάζαρης Αλέξανδρος
1. Μόραλη Χρυσούλα

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Χονδρό Σταύρο

Ο  Πρόεδρος εισηγούµενος το 1ο  θέµα (και πρώτο) της εκτός  ηµερήσιας 

διάταξης είπε τα εξής: 

Με το άρθρο 172 του Δηµοτικού 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.Δ.  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 αποδώση 

λογαριασµόν 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 λήγει ένα  τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του 

οικονοµικού έτους. 

2. Επί τη αιτιολογηµένη 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.Δ. 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.Δ. 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. 

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 την ίδια  δαπάνη είχε γίνει ένταλµα προπληρωµής 14.787,14€ στις 12-7-2011 

µε απόδοση 31/12/2011 λόγω όµως αυξήσεων στην τιµή των εισιτηρίων από την 

ακτοπλοϊκή εταιρεία κατά τους θερινούς µήνες όπου είχαµε και µεγαλύτερο όγκο 

απορριµµάτων και άρα περισσότερα δροµολόγια, τα χρήµατα δεν φτάνουν, και η 

απόδοση του εντάλµατος προπληρωµής έγινε µε το Γραµµάτιο είσπραξης 105/ 

6-10-2011 αντί στις 31-12-2011 οπότε: Για τους παραπάνω λόγους και µε 

δεδοµένο  ότι πρέπει να προβούµε στην έγκαιρη πληρωµή δαπανών: εισιτηρίων στο 

πλοίο, για την µεταφορά των σκουπιδιών από την Σαµοθράκη στην ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. 

Α.Α.Ε µε κοντέινερ που έχουν παραχωρηθεί στο  Δήµο Σαµοθράκης,   σας καλώ να 

ψηφίσουµε σχετικά µε τη διάθεση πίστωσης 9.000,00 ευρώ προκειµένου να 

αντιµετωπισθεί το ζήτηµα, χωρίς να επέλθει ζηµία σε βάρος του Δήµου.

 .  

Η Οικονοµική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
• το άρθρο 172 του Δηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
• τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
• την Προγραµµατική σύµβαση µεταξύ ΔΙ.Α.Α.ΜΑ.Θ. Α.Α.Ε, Δήµου 

Κοµοτηνής και Δήµου Σαµοθράκης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
1. Διαθέτει πίστωση 9.000,00 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α.20/6414.01 Μεταφορές 

κοντέινερ και λοιπών οχηµάτων µε απορρίµµατα του προϋπολογισµού έτους 2011 

για  την πληρωµή δαπανών: εισιτηρίων στο πλοίο Μεταφορά κοντέινερ και 

λοιπών οχηµάτων µε απορρίµµατα 2. Εγκρίνει την έκδοση εντάλµατος 

προπληρωµής στο όνοµα  του  υπαλλήλου του Δήµου κ. Χάιλα Δούκα του 

Παναγιώτη στο ποσό των 9.000,00€ µε απόδοση λογαριασµού 3/12/2011, και 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ   ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Χανός Γεώργιος


