
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από  το  υπ’  αριθμ.  1/16-01-2012  πρακτικό  συνεδρίασης  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  της 
Επιχείρησης
Αριθμ. Απόφ. 8/2012 Θέμα:«Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για 

την αντιμετώπιση δαπανών (Ε.Λ.Τ.Α)»

Στη  Θέρμη  και  στην  έδρα  της  Δημοτικής  Επιχείρησης  Ύδρευσης  και  Αποχέτευσης,  σήμερα  16 
Ιανουαρίου  2012,  ημέρα  Δευτέρα  και  ώρα  18:00μ.μ.  συνήλθαν  τα  μέλη  του  Διοικητικού 
Συμβουλίου της Επιχείρησης με την επωνυμία «Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
Θέρμης» σε τακτική συνεδρίαση μετά από την υπ’ αριθμ. 1186/12-01-2012 έγγραφη πρόσκληση 
του Προέδρου του Δ.Σ. που επιδόθηκε σε καθένα σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 
του Ν.1069/1980 (ΦΕΚ 191 Α71980) περί «Κινήτρων δια την ίδρυσιν Επιχειρήσεων Υδρεύσεως και 
Αποχετεύσεως». 
Αφού διαπιστώθηκε ότι  υπάρχει  νόμιμη απαρτία,  γιατί  σε σύνολο 11 μελών βρέθηκαν παρόντα 
8,δηλαδή

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Πονερίδης Παναγιώτης (Πρόεδρος) 1 Τσολάκη Ελευθερία (προσήλθε κατά την 
έναρξη του 8ου θέματος)

2 Αναγνώστου Πασχάλης (Αντιπρόεδρος) 2 Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος

3 Χρυσοχόου Παύλος  Λεμονάκη Χρυσούλα

4 Καρκατζίνος Νικόλαος  
5 Χριστοφόρου Γεώργιος  
6 Παπαδόπουλος Αριστοτέλης

7 Αντωνιάδου Μαρία

8 Κεσίδη Αναστασία

κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Προϊσταμένη Διοικητικών  & Οικ. Υπηρεσιών κ. Κωστίκα 
Μαρία, γραμματέας του Δ.Σ. για την τήρηση των πρακτικών του συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε στα μέλη ότι, σύμφωνα με 
τις  διατάξεις  του  άρθρου   1  του  ν  1069/80  ≪Περί  κινήτρων  δια  την  ίδρυσιν  Επιχειρήσεων  
Υδρεύσεως  και  Αποχετεύσεως  ≫ (ΦΕΚ191  Α') «Αι  επιχειρήσεις  υδρεύσεως  και  αποχετεύσεως 
λειτουργούν  υπό  μορφήν  Δημοτικής  ή  Κοινοτικής  επιχειρήσεως  και  διέπονται  ως  προς  την  
διοίκησιν, οργάνωσιν, εκτέλεσιν, λειτουργίαν, συντήρησιν των έργων της αρμοδιότητός των καθώς  
και τας πηγάς της χρηματοδοτήσεώς των υπό των διατάξεων του παρόντος νόμου, εφαρμοζομένων  
κατά τα λοιπά των σχετικών διατάξεων του "Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικος» 

Σύμφωνα 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 λήγη ένα τουλάχιστον 
μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους. 
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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.»

Σύμφωνα με το άρθρ.5 του Ν.1069/80 «Το Διοικητικόν Συμβούλιον διοικεί την επιχείρησιν  
και διαχειρίζεται την περιουσίαν και τους πόρους ταύτης, αποφασίζει δε επί παντός αφορώντος την  
επιχείρησιν θέματος,…..».

Ο Πρόεδρος είπε ότι, λόγω των ανωτέρω και δεδομένου ότι κρίνεται αναγκαίο η κάλυψη της 
δαπάνης αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης στους καταναλωτές της Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης μέσω των 
ΕΛΤΑ  και  είναι  αδύνατη  η  πληρωμή  με  τακτικό  ένταλμα  πληρωμής,  θα  πρέπει  το  Διοικητικό 
Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση έγκρισης για την  έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την 
αντιμετώπιση της συγκεκριμένης δαπάνης.

Επίσης  να οριστεί υπάλληλος ο οποίος θα είναι υπόλογος για τη διαχείριση των  χρημάτων.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε,
την  έγκριση  έκδοσης  εντάλματος  προπληρωμής  για  την  αντιμετώπιση  της δαπάνης 

αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης μέσω Ε.Λ.Τ.Α, 
 τη  διάθεση  πίστωσης  ποσού  5.000,00€  από  τον  Κ.Α.  '35-03-00-0003  προκειμένου  να 

αντιμετωπισθεί η δαπάνη αποστολής των λογαριασμών ύδρευσης μέσω Ε.Λ.Τ.Α, 
η προθεσμία απόδοσης  λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων να μην 

υπερβαίνει το τρίμηνο, 
το ένταλμα προπληρωμής να εκδοθεί στο όνομα της κ. Ζωντανού Μαρία, υπαλλήλου της 

Δ.Ε.Υ.Α. Θέρμης με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου, η οποία θα είναι υπόλογη 
για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού και υπεύθυνη να αποδίδει λογαριασμό για τη διαχείριση των 
ληφθέντων χρημάτων,

για το λόγο ότι, τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα, να  γίνεται κατάθεση αυτών ή 
των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο όνομα του υπολόγου ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την κίνηση αυτών.

Ύστερα από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Διοικητικό Συμβούλιο  μετά από διαλογική συζήτηση αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του 
Προέδρου και τις ισχύουσες διατάξεις
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος  προπληρωμής για την αντιμετώπιση της δαπάνης αποστολής 
των λογαριασμών ύδρευσης μέσω Ε.Λ.Τ.Α. 

2. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 5.000,00€ από τον Κ.Α. 35-03-00-0003 προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2012, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η δαπάνη αποστολής των λογαριασμών 
ύδρευσης μέσω Ε.Λ.Τ.Α. 

3. Η προθεσμία απόδοσης  λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων δεν δύναται 
να υπερβαίνει το τρίμηνο.

4. Το  ένταλμα  προπληρωμής  θα  εκδοθεί  στο  όνομα  της  κ.  Ζωντανού  Μαρία,  υπαλλήλου  της 
Δ.Ε.Υ.Α.  Θέρμης  με  σχέση  εργασίας  Ιδωτικού  Δικαίου  Αορίστου  Χρόνου,  η  οποία  θα  είναι 
υπόλογη για τη διαχείριση του παραπάνω ποσού και υπεύθυνη να αποδίδει λογαριασμό για τη 
διαχείριση των ληφθέντων χρημάτων.

5. Για το λόγο ότι, τα χρήματα δεν θα χρησιμοποιούνται άμεσα, Θα  γίνεται κατάθεση αυτών ή των 
μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων στο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο στο όνομα του υπολόγου ο 
οποίος θα είναι υπεύθυνος για την κίνηση αυτών.

          Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το Πρακτικό Νο 1 απόφαση 8/16-01-2012
 Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.

                 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         ΤΑ ΜΕΛΗ   ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
                             Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. 

                                                                                                    ΠΟΝΕΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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