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ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 
 

 
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ   01/2010 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ   005/2010 
 

 

Στην Καλαμάτα σήμερα, την 4η Ιανουαρίου 2010, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00  

συνέρχεται στο Δημαρχιακό Κατάστημα της  οδού Αριστομένους  28 στην 1η/2010 

συνεδρίαση η Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Καλαμάτας, μετά την από 30-12-2009 

πρόσκληση του κ. Προέδρου, που επιδόθηκε σύμφωνα με το νόμο.  

 

Παραβρίσκονται στη συνεδρίαση αυτή ο κ. Παναγιώτης Ε. Νίκας, Δήμαρχος Καλαμάτας, 

Πρόεδρος της Δημαρχιακής Επιτροπής και από τα τακτικά μέλη οι κ.κ. 1) Γιαννακούλας 

Γρηγόριος, 2) Ηλιόπουλος Παναγιώτης, 3) Κουδούνης Αργύριος, 4) Κουρκουτάς Γεώργιος  

και 5) Μιχαλόπουλος Σωτήριος.  

 

Δεν παραβρίσκεται αν και κλήθηκε νόμιμα το τακτικό μέλος κ. Κοσμόπουλος Βασίλειος.  

 

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 5ο θέμα της ημερήσιας 
διάταξης με τίτλο : 

Έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη δαπανών κτηματολογίου και 
συμβολαιογραφιών εξόδων. 

Εισηγούμενος το θέμα ο κ. Πρόεδρος αναφέρει τα 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 χρηματικών ενταλμάτων 
προπληρωμής στο όνομα τακτικών υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας, σύμφωνα με το 
άρθρο 172 του Ν 3463 του 2006 ΚΔΚ, οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι 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 Δήμου 
Καλαμάτας, η οποία θα γίνει μέχρι την 30-12-2009 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.Δ. «περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων 
και Κοινοτήτων», καθώς και στο άρθρο 172 του ΚΔΚ. 

Το συνολικό ποσό για την κάλυψη των παραπάνω δαπανών εκτιμάται στο ύψος των 6.000 
ευρώ και θα βαρύνει τους Κ.Α. 40.6111, 00.6111 και 10.6111 του Δημοτικού 
Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2010, τους οποίους πρέπει να καταστήσει και δεκτικούς 
εντάλματος προπληρωμής. 

Ολοκληρώνοντας την εισήγησή του ο κ. Πρόεδρος αναφέρει ότι η Δημαρχιακή Επιτροπή με 
την παρούσα απόφασή της θα πρέπει να εγκρίνει: 

1. Την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής για την κάλυψη των ανωτέρω 
δαπανών στο Κτηματολογικό Γραφείο Καλαμάτας. 

2. Τον ορισμό δύο τακτικών υπαλλήλων του Δήμου Καλαμάτας, στα ονόματα των οποίων 
θα εκδοθούν τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής και προτείνονται για το σκοπό αυτό 
οι κ.κ.: 1) Καπετανάκη Μαργαρίτα και 2) Γεωργιλόπουλος Ιωάννης. 

3. Να καταστήσει δεκτικούς ενταλμάτων προπληρωμής τους Κ.Α. 40.611, 00.6111 και 
10.6111 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2010.  

 
 
Η Δημαρχιακή Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού λαμβάνει υπόψη της την 
παραπάνω εισήγηση και τις αναφερόμενες σ’ αυτήν διατάξεις,  
 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι     Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 
Ι.  Εγκρίνει την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής των παρακάτω 

ποσών:  
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      α) τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €), 

       β) χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) και  

       γ) χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €)     

       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 τους τακτικούς υπαλλήλους του Δήμου Καλαμάτας κ.κ.:  

       1) Καπετανάκη Μαργαρίτα, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα 
πληρωμής ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €)  σε βάρος του  Κ.Α. 
40.6111 και  

       2) Γεωργιλόπουλο Ιωάννη, στο όνομα του οποίου θα εκδοθούν τα εντάλματα 
προπληρωμής ποσών: α) χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σε 
βάρος του Κ.Α. 00.6111 και β) χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σε 
βάρος του Κ.Α. 10.6111  

             και οι οποίοι θα είναι υπεύθυνοι 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 Δήμου η οποία θα γίνει το αργότερο μέχρι τις 
30/12/2010 σύμφωνα με τα οριζόμενα στις σχετικές διατάξεις του από 
17-5-1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των 
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 144/ της 15-6-59) καθώς και του άρθρου 
172 του ΚΔΚ.   

 
ΙΙΙ. Εγκρίνει τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων:  

        α) ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 40.6111 

        β) ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 00.6111 

        γ) ποσού χιλίων πεντακοσίων ευρώ (1.500,00 €) σε βάρος του Κ.Α. 10.6111 

 του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2010 για την κάλυψη των 
παραπάνω δαπανών και οι οποίοι κωδικοί καθίσταται δεκτικοί για την 
έκδοση των εν λόγω ενταλμάτων προπληρωμής.  

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

Η ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ ΜΕΛΗ 

Παναγιώτης Ε. Νίκας  1. Γιαννακούλας Γρηγόριος  

  2. Ηλιόπουλος Παναγιώτης  
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  3. Κουδούνης Αργύριος 

  4. Κουρκουτάς Γεώργιος   

  5. Μιχαλόπουλος Σωτήριος   

 
Ακριβές Απόσπασμα 

Καλαμάτα 12 Ιανουαρίου 2010 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΤΗΣ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Ε. ΝΙΚΑΣ 
(ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ) 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


