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Στην Καλαµάτα σήµερα, την 25η  Αυγούστου 2008, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00  
συνέρχεται στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα της οδού Αριστοµένους 28 στην 32η/2008 
συνεδρίαση η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή του ∆ήµου Καλαµάτας, µετά την από 21-08-2008 
πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύµφωνα µε το νόµο.  
 
 
Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, ∆ήµαρχος Καλαµάτας, 
Πρόεδρος της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά µέλη οι κ.κ. 1) Καµβυσίδης 
Ιωάννης, 2) Κοσµόπουλος Βασίλειος, 3) Κουδούνης Αργύριος και 4) Πολίτης ∆ηµήτριος.  
 
 
∆εν παραβρίσκονται αν και κλήθηκαν νόµιµα τα τακτικά µέλη κ.κ.: 1) Αλευράς ∆ιονύσιος,  
και 2)  Λαγανάκος Γεώργιος. 
 
 
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται επίσης το αναπληρωµατικό µέλος της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής κ. Ηλιόπουλος Παναγιώτης, ο οποίος συµµετέχει στη συνεδρίαση 
αναπληρώνοντας τον κ. Αλευρά ∆ιονύσιο.  
 

 
Στη συνεδρίαση παρίσταται επίσης ο Γενικός Γραµµατέας του ∆ήµου κ. Παναγιώτης 
Κουτσογιαννόπουλος. 
 

 
Αφού επιτυγχάνεται έτσι νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
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Στη συνέχεια εισάγεται από τον κ. Πρόεδρο για συζήτηση το 8ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης µε τίτλο : 

 Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής – Ορισµός υπολόγου. 

Εισηγούµενος το θέµα ο κ. Πρόεδρος αναφέρεται στην από 21-8-2008 εισήγηση του 
Αντιδηµάρχου Καλαµάτας κ. Κλείδωνα Θεοφάνη, η οποία αναλυτικά έχει ως εξής:  
 

«Κατά τη διάρκεια του έτους παρουσιάζεται επανειληµµένως η ανάγκη αφ΄ ενός µεν 
καταχώρησης διαφόρων πράξεων (συµβολαίων, αιτήσεων, αγωγών κ.λ.π.) στα αρµόδια 
Κτηµατολογικά Γραφεία ή Υποθηκοφυλακεία, αφ΄ ετέρου δε έκδοσης και λήψης από αυτά 
διαφόρων εγγράφων, πιστοποιητικών κ.λ.π. ( όπως ενδεικτικά, αντίγραφα συµβολαίων, 
κτηµατολογικά φύλλα και κτηµατογραφικά διαγράµµατα, πιστοποιητικά καταχώρησης 
εγγραπτέων πράξεων, πιστοποιητικά κυριότητας, βαρών, διεκδικήσεων κ.λ.π.), δαπάνες οι 
οποίες χρήζουν άµεσης πληρωµής και µάλιστα µε την υποβολή της αιτήσεως. 

  Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται σκόπιµη η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα ενός τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου Καλαµάτας, σύµφωνα µε το 
άρθρο 172 του Ν 3463 του 2006 Κ∆Κ, οποίος θα είναι υπεύθυνος για την πληρωµή των 
παραπάνω απαιτούµενων δαπανών που θα προκύπτουν στο Κτηµατολογικό Γραφείο µε την 
συγκέντρωση των ανάλογων παραστατικών πληρωµής από αυτό (αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών κ.λ.π.) και στη συνέχεια την απόδοση λογαριασµού στο Ταµείο του ∆ήµου 
Καλαµάτας, η οποία θα γίνει µέχρι την 31-12-2008 το αργότερο, που θα αφορά τη 
διαχείριση των χρηµάτων που θα ληφθούν, σύµφωνα µε  τα οριζόµενα στις σχετικές 
διατάξεις του από 17-5-1959 Β.∆. «περί Οικονοµικής ∆ιοικήσεως και Λογιστικού των ∆ήµων 
και Κοινοτήτων», καθώς και στο άρθρο 172 του Κ∆Κ. 

 Το ποσό για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών εκτιµάται στο ύψος των 2.000 
ευρώ και θα βαρύνει τον Κ.Α. 40.6111 του ∆ηµοτικού Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 
2008, τον οποίον πρέπει να καταστήσει και δεκτικό εντάλµατος προπληρωµής. 

 

 Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή θα πρέπει να εγκρίνει: 

1. Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την κάλυψη των ανωτέρω 
δαπανών στο Κτηµατολογικό Γραφείο Καλαµάτας. 

2. Τον ορισµό ενός τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου Καλαµάτας, στο όνοµα του οποίου 
θα εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής και προτείνεται η ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΑ του Παναγιώτη, τακτική υπάλληλος ΤΕ22 µε 4ο βαθµό, που υπηρετεί στο 
τµήµα ∆ηµοτικής Περιουσίας. 

3. Να καταστήσει δεκτικό εντάλµατος προπληρωµής τον Κ.Α. 40.6111 του δηµοτικού 
προϋπολογισµού οικ. Έτους 2008.  

 
ΚΛΕΙ∆ΩΝΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

                                                                                              ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ»                           
 
 
 
Η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαµβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόµενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
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Ι.  Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού δύο 
χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) για την κάλυψη  δαπανών στο Κτηµατολογικό 
Γραφείο Καλαµάτας, που αφορούν, αφ’ ενός µεν την καταχώρηση διαφόρων 
πράξεων (συµβολαίων, αιτήσεων, αγωγών κλπ.) και αφετέρου δε την έκδοση 
και λήψη διαφόρων εγγράφων, πιστοποιητικών κλπ. (όπως ενδεικτικά, 
αντίγραφα συµβολαίων, κτηµατολογικά φύλλα, κτηµατολογικά και 
κτηµατογραφικά διαγράµµατα, πιστοποιητικά καταχώρησης εγγραπτέων 
πράξεων, πιστοποιητικά κυριότητας, βαρών, διεκδικήσεων κλπ.).   

 
ΙΙ.  Ορίζει την τακτική υπάλληλο του ∆ήµου Καλαµάτας κα Χριστοπούλου Ιωάννα 

του Παναγιώτη στο όνοµα της οποίας θα εκδοθεί το ένταλµα προπληρωµής 
και η οποία θα είναι υπεύθυνη για την πληρωµή των απαιτούµενων δαπανών 
που θα προκύπτουν στο Κτηµατολογικό Γραφείο µε τη συγκέντρωση των 
ανάλογων παραστατικών πληρωµής από αυτό (αποδείξεις παροχής 
υπηρεσιών κ.λ.π.) και την απόδοση λογαριασµού στο Ταµείο του ∆ήµου η 
οποία θα γίνει το αργότερο µέχρι τις 31/12/2008 σύµφωνα µε τα οριζόµενα 
στις σχετικές διατάξεις του από 17-5-1959 Β.∆. «Περί Οικονοµικής 
∆ιοικήσεως και Λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 144/ της 15-6-
59) καθώς και του άρθρου 172 του Κ∆Κ.   

 
ΙΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00 €) σε 

βάρος του Κ.Α. 40.6111 του δηµοτικού προϋπολογισµού οικ. έτους 2008 για 
την κάλυψη των παραπάνω δαπανών και ο οποίος κωδικός καθίσταται 
δεκτικός για την έκδοση του εν λόγω εντάλµατος προπληρωµής.  

 
 
 

Έτσι συντάσσεται αυτό το απόσπασµα πρακτικού το οποίο υπογράφεται όπως ακολουθεί : 

 

 

Η ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

  2. Καµβυσίδης Ιωάννης 

  3. Κοσµόπουλος Βασίλειος 
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  4. Κουδούνης Αργύριος 

  5. Πολίτης ∆ηµήτριος 

 
Ακριβές Απόσπασµα 

Καλαµάτα 8 Σεπτεµβρίου  2008 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 

(∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 
 
 

                                                                          
 


