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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                               
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ       
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ  
Αρ. Πράξης: 351 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
     Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 28 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2021 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, με Τηλεδιάσκεψη -χρήση της υπηρεσίας e-presence( 
www.epresence.gov.gr)-, λόγω της λήψης έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας 
από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19. 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την υπ’ 
αριθμ. 42ηΠρ./42ηΣυν./22639/25-9-2021 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του Προέδρου.  
        Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 475/21094/8-9-2021 απόφαση 
Δημάρχου, 2) Κανλή Χρήστο, (Αντιπρόεδρος), 3)Σακκαλόγλου Αγγελική, τακτικό μέλος,  
4)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 6) Αλατσίδου 
Ελένη τακτικό μέλος, 7) Τσουκαλά Παναγιώτη, τακτικό μέλος, 8)Γρίβα Ελένη, αναπληρωματικό  
μέλος, 9) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό  μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ., Αναμουρλόγλου Χρήστος, Χατζή Ελένη τακτικά 
μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα και εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 
42ηΠρ./42ηΣυν./22639/25-9-2021 πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 2ου θέματος αποχώρησε ο κ. Κανλής Χρήστος, 
(Αντιπρόεδρος) και η κ. Αλατσίδου Ελένη τακτικό μέλος, η οποία αναπληρώθηκε από τον 
Καρβουνιάρη Αντώνιο. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -6o- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στον: Έγκριση 
έκδοσης  Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την 
αντιμετώπιση δαπάνης  αφορά την επιμόρφωση εργαζομένων οδηγών του Δήμου με σκοπό την 
ανανέωση πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας . 
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 22329/21-9-2021 εισήγηση από τη 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος-Τμήμα Αποκομιδής & Ανακυκλώσιμων Υλικών, η οποία έχει ως 
ακολούθως: 

 

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2021, στο σκέλος των εξόδων και 
στον  Κ.Α.  00.6073.0001 με τίτλο: « Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής 
σε συνέδρια και σεμινάρια», έχει εγγραφεί  πίστωση  για να καλύψει την δαπάνη αυτή. 
 
 Σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του  άρθρου 172 τουΝ.3463/2006 απαιτείται απόφαση 
της Οικονομικής Επιτροπής, για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την 
αντιμετώπιση δαπανών  γενικά, εφ’όσον  η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του 
δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη και  τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα  
Δημοτικών Υπαλλήλων. 
 
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο που αφορά την πραγματοποίηση ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης 
προκειμένου να αποκτήσουν οι οδηγοί Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι.) 
καθορίζεται από:  
 
  Την οδηγία 2003/59/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την εναρμόνιση της στην 
Ελληνική Νομοθεσία  που δημοσιεύτηκε στο (ΦΕΚ 112/Ά -18-6-2008 το ΠΔ 74/2008 , με το οποίο 
υποχρεώνονται όλοι οι επαγγελματίες  οδηγοί βαρέων οχημάτων – φορτηγών και οι οδηγοί 
μεταφοράς επιβατών στην έκδοση Πιστοποιητικού Επαγγελματικής Ικανότητας (Π.Ε.Ι)  
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 Την υπ’ αριθμ. Γ454/19716/1780/0928-07-2009 εγκύκλιο « Διευκρινίσεις σχετικά με τους 
οδηγούς συγκεκριμένων οχημάτων που εξαιρούνται από την υποχρέωση κατοχής πιστοποιητικού 
επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) » σύμφωνα με την οποία οι οδηγοί των Ο.Τ.Α. δεν 
εξαιρούνται από την απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού. 
 
 Η απόκτηση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού είναι υποχρεωτική για τους οδηγούς, έχει 
καταληκτικές ημερομηνίες και επιφέρει κόστος καθ’ όσον για την απόκτηση του πιστοποιητικού 
απαιτείται η επιτυχής παρακολούθηση ειδικών σεμιναρίων επιμόρφωσης από Κέντρα και Σχολές 
οδηγών.   
 
 Οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης κατηγορίας ΔΕ1, ΔΕ+Ε, Δ, Δ+Ε  από 
10/09/2008, προκειμένου να μπορούν να εξασκούν το επάγγελμα του οδηγού είναι υποχρεωμένοι 
πέραν της απαιτούμενης άδειας οδήγησης να κατέχουν επιπλέον πιστοποιητικό επαγγελματικής 
ικανότητας (Π.Ε.Ι.)  μεταφοράς  επιβατών, ενώ οι οδηγοί που αποκτούν άδεια οδήγησης 
κατηγορίας Γ1, Γ1+ Ε, Γ, Γ+Ε από 10/9/2009 είναι υποχρεωμένοι πέραν της απαιτούμενης άδειας 
οδήγησης να κατέχουν επιπλέον πιστοποιητικό επαγγελματικής ικανότητας (Π.Ε.Ι.) μεταφοράς 
εμπορευμάτων ακολουθώντας τη διαδικασία της αρχικής επιμόρφωσης. Οι οδηγοί που είναι 
κάτοχοι άδειας οδήγησης των προαναφερόμενων κατηγοριών πριν από τις προαναφερθείσες 
ημερομηνίες αντίστοιχα από 10-09-2013 και 10-09-2014 προκειμένου να εξασκούν το επάγγελμα 
του οδηγού, πρέπει να τύχουν περιοδικής θεωρητικής κατάρτισης χωρίς εξετάσεις.   
 
 Δικαίωμα διοργάνωσης προγραμμάτων εκπαίδευσης περιοδικής κατάρτισης έχουν: 
Α. Οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορών (Σ. Ε. Κ. Α. Μ. ) 
Β. Οι σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων 
εμπορευμάτων (Σ. Ε. Κ. Ο. Ο. Μ. Ε. Ε. ) 
Γ. Τα κέντρα θεωρητικής εκπαίδευσης υποψήφιων οδηγών ( Κ. Ε. Θ. Ε. Υ. Ο.  
 

 Η διάρκεια των σεμιναρίων είναι 42 ώρες για τους οδηγούς των φορτηγών (κατόχους 
διπλώματος C)  και για τους οδηγούς των λεωφορείων (κατόχους διπλώματος C και D).  

Οι διαδικασίες πρόσληψης των οδηγών έλαβαν χώρα πριν την έκδοση του Π.Δ. 74/2008 
 

 Στο Δήμο της Νέας Ιωνίας υπηρετούν δυο οδηγοί που χρήζουν  άμεσης ανανέωσης του 
πιστοποιητικού επαγγελματικής ικανότητας. Το  κόστος ανέρχεται σε 150 ευρώ ανά 
οδηγό εκ των οποίων τα εκατόν είκοσι (120€) αφορούν την παρακολούθηση του  
σεμιναρίου   και  τα τριάντα (30€) την έκδοση  παραβόλου . 

 Τα σεμινάρια για την απόκτηση των πιστοποιητικών επαγγελματικής ικανότητας θα 
πραγματοποιηθούν από τη Σχολή οδηγών: 

  Σαράντος Ηλ. Κρεμμύδας. 
Σινώπης 63 Νέα Ιωνία  
Δ.Ο.Υ Νέας Ιωνίας  
Α.Φ.Μ 053350254 
 
 Με την υπ’ αριθ:21489-21/9/2021 εισήγηση  της Δ/νσης Περιβάλλοντος  ζητήθηκε η 
έκδοση τεκμηριωμένου  αιτήματος για την πραγματοποίησης δαπάνης πληρωμής για την 
επιμόρφωση εργαζόμενων  οδηγών  του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  πιστοποιητικού 
επαγγελματικής ικανότητας.  
  
  Σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
διατάκτες», για την εφαρμογή του οποίου εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2/100018/0026/30-12-
2016 (Α.Δ.Α.: ΨΒΞΩΗ-ΔΤΗ) εγκύκλιος του Υπουργείου Οικονομικών, ορίζεται ότι για τους 
λοιπούς φορείς της Γενικής Κυβέρνησης η έκδοση της απόφασης ανάληψης υποχρέωσης 
διενεργείται από το αρμόδιο όργανο του φορέα. Η Δήμαρχος  με το υπ’αριθ:21619/21-9-2021 
έγγραφο ζητά την έκδοση του σχετικού σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 
 Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο θα γίνει σε τρεις μήνες από την 
ημερομηνία εκδόσεως απόφασης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959. 
 
 Για την αντιμετώπιση της δαπάνης έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση στον προϋπολογισμό 
του Δήμου οικονομικού έτους 2021 υπό τον στον Κ.Α. 00.6073.0001 με τίτλο: « Δαπάνες 
επιμόρφωσης προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια» ποσού300,00€.   
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Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική  Επιτροπή να λάβει 
σχετική απόφαση: 

     
 Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού    
τριακοσίων ευρώ  300,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 με τίτλο: « Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια»  ,του προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021  του σκέλους των εξόδων, για την  δαπάνη που αφορά στην πληρωμή  
για την επιμόρφωση εργαζόμενων  οδηγών  του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  πιστοποιητικού 
επαγγελματικής ικανότητας . 
 Να ορίσει τον υπόλογο υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το χρηματικό 
ένταλμα προπληρωμής. Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο  θα γίνει σε τρεις 
μήνες από την ημερομηνία εκδόσεως απόφασης του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959.  
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος προτείνει ως υπόλογο τον δημοτικό υπάλληλο ΜΑΡΙΝΟ 
ΣΤΑΜΑΤΙΟ και καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 
2. Αφού έλαβε υπόψη της  

 την υπ’αριθμ.22329/2021 εισήγηση, 

 τις σχετικές διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959. 
 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΕΠΤΑ (7) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

1. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού   τριακοσίων 
ευρώ  300,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6073.0001 με τίτλο: « Δαπάνες επιμόρφωσης 
προσωπικού και συμμετοχής σε συνέδρια και σεμινάρια», δημοτικού προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2021, για δαπάνη που αφορά στην πληρωμή  για την επιμόρφωση 
εργαζόμενων  οδηγών  του Δήμου με σκοπό την ανανέωση  πιστοποιητικού επαγγελματικής 
ικανότητας . 

 
2. Ορίζει ως υπόλογο τον δημοτικό υπάλληλο ΜΑΡΙΝΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟ στο όνομα του οποίου θα 

εκδοθεί το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.  
Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο  θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των 
άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959.  
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 
 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΑΚΚΑΛΟΓΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

 
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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