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                                                                                    Αριθ.Αποφ.348/2022 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 27/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

  Θέμα:« Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου ». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 και ώρα 12:00, συνήλθε  σε  τακτική 

συνεδρίαση  με την διαδικασία της τηλεδιάσκεψης η Οικονομική Επιτροπή Πρέβεζας, σύμφωνα 

με την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 και την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, ύστερα 

από την αρ.πρωτ.9107/27-05-2022 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 μέλη:  

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                ΑΠΟΝΤΕΣ 

     1. Γεωργάκος Νικόλαος       Πρόεδρος  

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   - Τακτικό μέλος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-  Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -   Τακτικό. μέλος  

     7. Ανωγιάτης Αθανάσιος-    Τακτικό μέλος    

     8. Ντόντης Γεώργιος  -       Τακτιικό μέλος  

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μ.Κιτσαντά, δημοτική υπάλληλο. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 770 θέμα ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση της  

Οικονομικής Υπηρεσίας,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ.υπάλ. K.Φούντογλου), που έχει ως εξής:  

 

«…‘Εχοντας υπόψη : 

 1.Το Ν.3852/2010 άρθρο 72 παρ.1δ,που ορίζει ότι η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει       για 

την έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων με εξαίρεση ορισμένων όπως στο νόμο 

αναφέρονται 

           

 2. Το άρθρο 172 του Ν. 3463/06 που ορίζει  ότι « …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 ασύμφορη. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα 

δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων …» 

 

ΑΔΑ: 6ΒΡΨΩΞΧ-ΔΘΜ



3. Το άρθρο 32 του ΒΔ17-5/15-6-59,την παρ. 1 άρθρο 204,παρ.2 άρθρο 210,άρθρο 283 

Ν.4555/2018 

 

4.Την ανάγκη για πληρωμή ΚΤΕΟ οχήματων του ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( έλεγχος – επανέλεγχος ) 

σύμφωνα με την εισήγηση του Γραφείου Κίνησης Αρ.Πρωτ.8893/25-05-2022 

  

5.Το γεγονός ότι ο τεχνικός έλεγχος θα γίνει σε ιδιωτικά ΚΤΕΟ γιατί το κρατικό ΚΤΕΟ δεν 

λειτουργεί και  δεν δέχονται πληρωμή με πίστωση 

 

• 6.Το ΠΔ 80/2016 ( Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες ΦΕΚ 145/5-8-2016 

ΤΕΥΧΟΣ Α') και τον προυπολογισμό του ΔΗΜΟΥ μας που ψηφίσθηκε με την ΑΔΣ 

245/2021 – ΑΔΑ.6ΗΤ1ΩΞΧ-Τ4Α 

 

7. Την αριθ. 81/2022 – ΑΔΑ 6ΚΖΟΩΞΧ-Υ1Β Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης της Οικονομικής 

Υπηρεσίας  

     Παρακαλούμε για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 658,40 €, σε 

βάρος του Κ.Α.Ε.20.6323 ( ποσό 658,40 )€,  του προυπολογισμού οικ.έτους 2022, για πληρωμή 

ΚΤΕΟ  οχημάτων ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ( έλεγχος – επανέλεγχος ) σύμφωνα με την εισήγηση του 

Γραφείου Κίνησης Αρ.Πρωτ. 8893/25-05-2022 στο όνομα του υπολόγου ΚΟΡΩΝΑΙΟΥ 

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ , υπαλλήλου του Δήμου . 

    Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει έως   07 /09/ 2022 ..».  

     Ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν σχετικά. 

      Η Οικονομική Επιτροπή  αφού άκουσε τον  Πρόεδρο  και έλαβε υπόψη της, 

 

-τις διατάξεις των άρθρων και 72,75 του Ν. 3852/2010,  

-την εισήγηση της υπηρεσίας 

-την εγκύκλιο με αριθμ.93/60173/23-8-2019 του ΥΠΕΣ, 

-την Π.Ν.Π. με ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020 

-την ΥΠ.ΕΣ. Εγκ. 426/ΑΠ:77233/13.11.2020, 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
1.  Ορίζει υπόλογο για την είσπραξη, με την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής             

του απαιτούμενου ποσού, 658,40 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α.Ε.20.6323 του προϋπολογισμού 

οικ. έτους 2022, τον ΚΟΡΩΝΑΙΟ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ, υπάλληλο του Δήμου Πρέβεζας για 

πληρωμή ΚΤΕΟ  οχημάτων Δήμου Πρέβεζας (έλεγχος – επανέλεγχος) 

 

 

2.  Η απόδοση λογαριασμού του υπόλογου, θα γίνει στις   07-09-2022. 
 

 

 
 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  348/2022. 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΑΔΑ: 6ΒΡΨΩΞΧ-ΔΘΜ
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