
                                       ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής την 13η Μαΐου 2011 του 
Δήμου Κεφαλλονιάς.

       ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΠΟΦΑΣΗΣ    61/ 2011             

        ΘΕΜΑ : Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση Εντάλματος 
Προπληρωμής σε μόνιμο τακτικό υπάλληλο για μετακινήσεις αιρετών.

Στο Αργοστόλι σήμερα 13 Μαΐου  του έτους 2011 , ημέρα Παρασκευή     και ώρα 13:00 μ. μ 
το μεσημέρι  , συνήλθε σε συνεδρίαση στο Δημοτικό Θέατρο Αργοστολίου «Ο ΚΕΦΑΛΟΣ» η 
Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από την με αριθμό πρωτ .15622/8-05-2011 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87).
Σε  σύνολο εννιά  (9) μελών ευρέθησαν παρόντες τα  οκτώ (8) μέλη  και ονομαστικά:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                        ΑΠΟΝΤΕΣ
 ΤΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΛΗ                                                           ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
1 Πυλαρινός Δημήτριος                                                1. Αυγουστάτου Αθηνά 
2. Ζαπάντης Ανδρέας                                                
3. Θεοφιλάτος Ευάγγελος 
4. Γαλάτης Άγγελος
5. Ματιάτος Σπυρίδων
6. Κοκκόσης Διονύσιος
7. Γκισγκίνης Νικόλαος.
8.Κουταλά Αικατερίνη

Ο  Πρόεδρος, κ. Δημήτριος Πυλαρινός   ,   Θέτει υπόψη της Επιτροπής το 11ο θέμα 
ημερησίας διάταξης : «Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την έκδοση Εντάλματος 
Προπληρωμής για μετακινήσεις αιρετών».» και θέτει υπόψη της Επιτροπής τα παρακάτω: 

Ζητείται η διάθεση πίστωσης και έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στην 

μόνιμη  τακτική  υπάλληλο  του  Δήμου   Κεφαλλονιάς   Παπαδάτου  Μαρία  ποσού 

5.000,00  €    από  τον  Κ.Α  00.6421  και  τίτλο  «Οδοιπορικά  έξοδα-  Εντάλματα 

προπληρωμής» για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης των αιρετών.

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 λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού 

έτους. 



2. Επί τη ητιολογημένη 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.» 

Η απόδοση λογαριασμού του παραπάνω ποσού θα γίνει στην Οικονομική Επιτροπή 

έως την 13η Αυγούστου του τρέχοντος έτους.

Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο:
Η Αικ. Κουταλά και ο κ. Α. Ζαπάντης σημειώνουν ότι για   κάθε μετακίνηση 
αιρετού χρειάζεται απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκρισή της.
 και έλαβε υπόψη της τις διατάξεις:



1) του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν 3852/2010 (ΦΕΚ 87/2010 τεύχος Α΄)
2το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)

3)τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

                               ΟΜΟΦΩΝΑ      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

1.  Εγκρίνει   την  διάθεση πίστωσης και   έκδοσης εντάλματος  προπληρωμής στην 

μόνιμη  τακτική   υπάλληλο  του  Δήμου  Κεφαλλονιάς   Παπαδάτου  Μαρία  ποσού 

5.000,00  €    από  τον  Κ.Α  00.6421  και  τίτλο  «Οδοιπορικά  έξοδα-  Εντάλματα 

προπληρωμής» για την πληρωμή των εξόδων μετακίνησης των αιρετών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 61/2011.

Αφού διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΗ                   

ΤΑ   ΜΕΛΗ

Τ. ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημήτριος Πυλαρινός 

Α/Δήμαρχος Οικονομικών.



                                      

     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΟΝΙΑΣ
Γραφείο Οικονομικής Επιτροπής 

         Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Βαλλιάνου 
                 28100 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ
Πληρ. :  Αγγελική Πεφάνη
Τηλέφωνο     : 26713 60158

                       Αργοστόλι  20/05/2011
          

                      Αριθμ. Πρωτ.  

             
 

      

           

Θ Ε Μ Α : Αποστολή της αρ. 61ης /2011 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής 

      Σας στέλνουμε απόσπασμα  της αρ. 61ης /2011 απόφασης της  Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Κεφαλλονιάς  προκειμένου να λάβετε γνώση. 

                                              
                                                                                                    Ο Δήμαρχος
                                                                                          Με εντολή του.
                                                                                         
   ΚΟΙΝ

1. Δήμαρχο Κεφαλλονιάς.                                                         Α. Πεφάνη
2. Λογιστήριο  
3. κ. Παπαδάτου Μαρία



                                  ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ

  Στο  Αργοστόλι  σήμερα  την  20  Μαΐου   του  έτους  2011,  ο  
υποφαινόμενος Δημοτικός υπάλληλος Μουρελάτος Αντώνιος, κατά  
παραγγελία του Δημάρχου Κεφαλλονιάς , δημοσίευσα έξω από το  
Δημοτικό  Κατάστημα  το  αρ  61/2011 Απόσπασμα  Απόφασης  
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κεφαλλονιάς.

Ο Δημοσιεύσας                                                                Οι Μάρτυρες  

Αντώνιος  Μουρελάτος 
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