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Αγία Παρασκευή 09-06-2015
Αριθ. Πρωτ. - 18630 -

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της 23 / 2015 συνεδρίασης
ΑΡ. ΑΠΟΦ. 158 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Σύσταση εντάλματος προπληρωμής για
«Πληρωμή προστίμων και παραβόλων για
τακτοποίηση αυθαιρέτων δημοτικών κτιρίων με
τον Ν. 4178/13».
Στην Αγία Παρασκευή και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 08-06-2015 ημέρα
Δευτέρα και ώρα 14.30 συνήλθε σε Έκτακτη Κατεπείγουσα Συνεδρίαση η
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ύστερα από την υπ’ αριθμ. 18305/08-06-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου-Δημάρρου που επιδόθηκε σε καθένα από τους
Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.
3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρρει απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο των - 9 μελών βρέθηκαν παρόντα τα - 9 - ήτοι:
Παρόντες

Απόντες

1. Ι. Σταθόπουλος-Πρόεδρος
2. Σ. Φύλλα
3. Κ. Χατζηανδρέου
4. Ι. Σιδέρης
5. Ε. Πετσατώδη
6. Σ. Παπαγεωργίου
7. Β. Ζορμπάς
8. Κ. Κρητικίδης
9. Κ. Τσιαμπάς
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Αρχίζει η συνεδρίαση
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ - ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ - ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ
Παρίσταται ο Γ. Γ. του Δήμου Σ. Κασαπίδης

ΕΠΙ ΤΟΥ 1ου Η.Δ. ΘΕΜΑΤΟΣ
ΘΕΜΑ: Σύσταση εντάλματος προπληρωμής για «Πληρωμή προστίμων και
παραβόλων για τακτοποίηση αυθαιρέτων δημοτικών κτιρίων με τον Ν. 4178/13».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σύμφωνα με το άρθρο 172 του N. 3463/2006 (ΦΕΚ Α'
114) ορίζεται ότι:
1. Με απόφαση της οικονομικής επιτροπής 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 δημοτικού υπαλλήλου, ο οποίος
καθίσταται υπόλογος.»
3. Για τη διαχείριση και απόδοση των ληφθέντων χρημάτων από τον υπόλογο, ισχύουν
τα αναφερόμενα στο άρθρο 172 του N. 3463/2006 και στα άρθρα 32, 33, 34, 35 και
37 του Β. Δ/τος της 11-5/15.6.59 "περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού
δήμων και κοινοτήτων".
Προκειμένου να τακτοποιηθούν αυθαίρετα Δημοτικά κτίρια με τον Ν. 4178/13,
έχει συνταχθεί η Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με αριθμό 469/2015 σε βάρος του
Κ.Α. 00.6821.02 προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.113/10
και της Εγκ. 30/19664/11.
Για τους παραπάνω λόγους αφού λάβετε λοιπόν υπόψη τις διατάξεις:
α) του άρθρου 72 του Ν 3852/10
β) του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114)
γ) Τα άρθρα 32,33,34,35 και 37 του Β.Δ/τος της 11-5/15.6.59 "περί οικονομικής
διοικήσεως και λογιστικού δήμων και κοινοτήτων”
δ) ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν είναι συμβατή με την έκδοση τακτικού χρηματικού
εντάλματος, από τη στιγμή που πρέπει το παραπάνω ποσό να εξοφληθεί στο Δημόσιο
Ταμείο εφάπαξ ή με την έκδοση παραβόλων
Παρακαλούμε την Οικονομική Επιτροπή να λάβει απόφαση για:
1. Ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6821.02
προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015.
2. Να συστήσει Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ποσού 1.000,00 € το οποίο θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6821.02 του προϋπολογισμού του δήμου οικονομικού έτους
2015, δαπάνη που θα αντιμετωπιστεί με την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο
όνομα του δημοτικού υπαλλήλου Κουρτέση Άγγελου που θα ορίσετε και ο οποίος
καθίσταται υπόλογος.
3. Να ορίσετε προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού σύμφωνα την παρ.1 του άρθρου
32 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') που ορίζει ότι, «Η προθεσμία
αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια με την σύσταση εντάλματος προπληρωμής
και δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του τριμήνου και να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα
πριν την λήξη του οικονομικού έτους.»
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H Οικονομική Επιτροπή
λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/10:
β) του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α' 114)
γ) Τα άρθρα 32,33,34,35 και 37 του Β.Δ/τος της 11-5/15.6.59 “περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού δήμων και κοινοτήτων”
δ) ότι η συγκεκριμένη δαπάνη δεν είναι συμβατή με την έκδοση τακτικού χρηματικού
εντάλματος, από τη στιγμή που πρέπει το παραπάνω ποσό να εξοφληθεί στο Δημόσιο Ταμείο
εφάπαξ ή με την έκδοση παραβόλων

ομόφωνα
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
1. Εγκρίνει το κατεπείγον της συνεδρίασης κα! του θέματος.
2. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού 1.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6821.02
προϋπολογισμού Ο.Ε. 2015.
3. Συστήνει Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ποσού 1.000,00 € το οποίο θα
βαρύνει τον Κ.Α. 00.6821.02 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού
έτους 2015, δαπάνη που θα αντιμετωπιστεί με την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Κουρτέση Άγγελου που ορίζετε
υπόλογος.
4. Ορίζεται προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού σύμφωνα την παρ.1 του άρθρου
32 του Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') έως τις 08-09-2015.

H παρούσα απόφαση πήρε τον αριθμό 158 / 2015

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Κ. Χατζηανδρέου
Σ. Φύλλα
I. Σιδέρης
Ε. Πετσατώδη
Σ. Παπαγεωργίου
Β. Ζορμπάς
Κ. Κρητικίδης
Κ. Τσιαμπάς

I. Σταθόπουλος
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