
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 11ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 

 Στο Ψυχικό σήμερα την 18ην του μηνός Μαΐου του έτους 2018, ημέρα  Παρασκευή και ώρα 

11:00΄, ύστερα από την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5578/14-5-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της 

Οικονομικής Επιτροπής που περιείχε τα θέματα της Η.Δ. και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

75 του Ν. 3852/2010 σε όλα τα μέλη και δημοσιεύθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων του Δήμου. 

 Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Ξυριδάκη Παντελή, ως Πρόεδρο,  

2. Χαροκόπο Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, απόντα, 

3. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη,  

4. Γάτο Γεώργιο-Αλκιβιάδη,  

5. Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία,  

6. Μαζαράκη Γεράσιμο – Αλέξανδρο, απόντα, 

7. Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη, απούσα, ως μέλη,  

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί των 

κατωτέρω θεμάτων Η.Δ. και Ε.Η.Δ. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα: 

 

ΘΕΜΑ  6Ο Η.Δ. 

Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/2006), 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. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 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 
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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. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 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. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 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.» 

Για τους παραπάνω λόγους παρακαλούνται τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να: 

1. Διαθέσουν πίστωση ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σε βάρος του Κ.Α 00.6221.0001 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

2. Εγκρίνουν την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) 

σε βάρος του Κ.Α 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού έτους 2018 στο όνομα 

του υπαλλήλου του Δήμου κ. Καναβού Κων/νου για αγορά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ. 

Η απόδοση του λογαριασμού να γίνει από τον ανωτέρω υπάλληλο το αργότερο έως 17-8-2018 και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959. 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006, 

4. Τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 & 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 (ΦΕΚ 114/1959 τεύχος Α'), 

μετά από διαλογική συζήτηση, 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σε 

βάρος του Κ.Α 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά Τέλη» του προϋπολογισμού έτους 2018 στο όνομα του 

υπαλλήλου του Δήμου κ. Κωνσταντίνο Καναβό  για αγορά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ. 

2. Διαθέτει (ψηφίζει) πίστωση ποσού δύο χιλιάδων ευρώ (2.000,00€) σε βάρος του Κ.Α 00.6221.0001 

του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

3. Η απόδοση του λογαριασμού να γίνει από τον ανωτέρω υπάλληλο το αργότερο έως 17-8-2018  και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 136/2018 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ  ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 

 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 11ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

18ην Μαΐου 2018. 

Ψυχικό, 24-5-2018 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

        ΤΑ ΜΕΛΗ 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη 

Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

      ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΞΥΡΙΔΑΚΗΣ 
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