
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     

ΔΗΜΟΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ                                                                    

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                        

                                                                                    Αριθ.Αποφ.408/2022 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό 30/2022 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής  

του Δήμου Πρέβεζας 

 

      Θέμα: «ΕΚΔΟΣΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΣ 

ΥΠΟΛΟΓΟΥ». 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Στην Πρέβεζα, σήμερα Πέμπτη 23 Ιουνίου 2022 και ώρα 13:00, συνήλθε σε τακτική 

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

με την ΥΠ.ΕΣ. εγκ.374/39135/30-5-2022, την ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 

3004/14.06.2022 τεύχος Β’) , την ΚΥΑ – 429/12.03.2020 και τις διατάξεις του  Ν. 4940/2022 

(ΦΕΚ 112 Α’), ύστερα από την αρ.πρωτ.10526/17-06-2022 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                         Κανένας 

     2. Δαρδαμάνης Ιωάννης   -  Αντιπρόεδρος  

     3. Ακρίβης Κωνσταντίνος  - Τακτικό μέλος  

     4. Κουμπής  Γρηγόρης     -  Τακτικό μέλος  

     5. Σαριάνογλου Γεώργιος-   Τακτικό μέλος  

     6. Ματέρης Κων/νος      -    Τακτικό. μέλος  

     7. Ντόντης Γεώργιος  - Τακτιικό μέλος  

     8. Ανωγιάτης Αθανάσιος-     Τακτικό μέλος    

     9. Κύρλας Κωνσταντίνος-  Αναπληρ.μέλος  

 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Μπόμπορη Σταύρο, δημοτικό υπάλληλο. 

 

  O Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι με την αριθμ. 407/2022 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκε η συζήτηση του θέματος ως προ ημερήσιας διάταξης  διότι το 

ανωτέρω θέμα είναι κατεπείγον προκειμένου έγκαιρα να εκτελεστεί η παροχή ρεύματος από την 

ΔΕΔΔΗΕ καθώς αφορά εποχιακό κατάστημα το οποίο μισθώνει ο Δήμος. 

 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10 θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης παρουσίασε την εισήγηση 

της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών,  του Δήμου Πρέβεζας  (αρμ. υπάλ. Κ. 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,εφόσονη πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου 

είναι αδύνατη ή ασύμφορη. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή 

κοινοτικών υπαλλήλων …» 

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

4555/2018 

4α.Την ανάγκη για πληρωμή σε ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση Δημοτικού φωτισμού και παροχή 

ρεύματος στις περιοχές 1)ΛΟΥΡΟΣ (περιοχή γεφυρακι) ποσό 293,35 ευρώ,  2)ΛΟΥΡΟΣ (περιοχή 
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σκάλα) ποσό 1.843,43 ευρώ, 3)ΨΑΘΑΚΙ ποσό 8.534,35 ευρώ,  4)ΑΓ.ΘΩΜΑΣ (περιοχή 

νεκροταφείο) ποσό 1.157,42 ευρώ, 5)ΑΛΩΝΑΚΙ ποσό 48,36 ευρώ, 6)ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ (προς 

Παντοκράτωρα) ποσο 312,00 ευρώ, 7)ΑΓ.ΘΩΜΑΣ (περιοχή λιμάνι) ποσό 1.157,42 ευρώ, 

8)ΚΑΜΑΡΙΝΑ (είσοδος Κασσώπης) ποσό 583,50 ευρώ, 9)ΜΕΡΚΟΥΡΗ ποσό 335,26 ευρώ, και 

προμήθεια τράπεζας 18,00 ευρώ, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με 

Αρ.Πρωτ. 9908/07-06-2022.  

4β.Την ανάγκη για πληρωμή σε ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση Δημοτικού Φωτισμού στην περιοχή 

ΚΑΝΑΛΙ beach bar ποσό 800,68 ευρώ και προμήθεια τράπεζας 2,00 ευρώ, συμφωνα με την 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας με Αριθ.Πρωτ.10984/23-6-2022 

         Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 15.065,77 ευρώ και η προμηθεια τράπεζας 

στο ποσό των 20,00 ευρώ.  ΣΥΝΟΛΟ  15.085,77  ΕΥΡΩ 

5.Το ΠΔ 80/2016 ( ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΔΙΑΤΑΚΤΕΣ ) ΦΕΚ 145/5-8-2016 

ΤΕΥΧΟΣ Α' και τον προυπολογισμό του ΔΗΜΟΥ μας που ψηφίσθηκε με την ΑΔΣ 245/2021 – 

ΑΔΑ 6ΗΤ1ΩΞΧ-Τ4Α. 

 

• Την αριθ.  56/03-01-2022 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονομικής Υπηρεσίας 

με ΑΔΑ  ΨΟΨΖΩΞΧ-Κ59 

7.Το γεγονός  ότι η ΔΕΔΔΗΕ δεν εκδίδει τιμολόγιο επί πιστώσει 

 

     Παρακαλούμε για  την έκδοση εντάλματος προπληρωμής χρηματικού ποσού 15.085,77 , σε 

βάρος του Κ.Α.Ε. 02.20.6211 του προυπολογισμού οικ.έτους 2022, στο όνομα του υπολόγου , 

υπαλλήλου του Δήμου ΤΖΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

    Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει έως  23/09/2022..…...».  

 

     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 ΚΥΑ - Δ1α/ΓΠ.οικ.34692/14.06.2022 (ΦΕΚ 3004/14.06.2022 τεύχος Β’) , 

- την ΚΥΑ – 429/12.03.2020,  

- τις διατάξεις του  Ν. 4940/2022 (ΦΕΚ 112 Α’) 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ (ΟΜΟΦΩΝΑ) 

 
Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής χρηματικού ποσού 15.085,77 , σε βάρος του 

Κ.Α.Ε. 02.20.6211 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2022, στο όνομα του υπολόγου , υπαλλήλου 

του Δήμου ΤΖΟΚΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ. 

    Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει έως  23/09/2022. 
 

 

      Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  408/2022. 

 

 

     Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

   
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 

 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΣ 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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