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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:00 πραγματοποιήθηκε Τακτική 
Συνεδρίαση, της Οικονομικής Επιτροπής, στην αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού 
Συμβουλίου, στο κτίριο του Δημαρχείου (Αγ. Γεωργίου 40), με ταυτόχρονη δυνατότητα 
τηλεδιάσκεψης - χρήση της υπηρεσίας e-presence (www.epresence.gov.gr). 
Οι δημοτικοί Σύμβουλοι-μέλη της Οικονομικής Επιτροπής προσκλήθηκαν, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ.50ηΠρ./50ηΣυν./25868/21-10-2022 νόμιμη και εμπρόθεσμη πρόσκληση του 
Προέδρου.  
Η Οικονομική Επιτροπή συνεδρίασε  με νόμιμη απαρτία αποτελούμενη από τους κ.κ. 
1)Χατζησαββίδη Αριστείδη, Πρόεδρο, ορισθέντα με την υπ΄ αριθμ. 518/22043/9-9-2022 
απόφαση Δημάρχου, 2) Σακκαλόγλου Αγγελική τακτικό μέλος,3)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, 
τακτικό μέλος, 4) Αλατσίδου Ελένη, τακτικό μέλος, 5) Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος, 
6)Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνο, τακτικό μέλος,7) Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό 
μέλος .  
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος), Χατζή Ελένη, 
Καναβός Μιλτιάδης,  τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με 
την υπ’ αριθμ,  50ηΠρ./50ηΣυν./25868/21-10-2022  πρόσκληση του Προέδρου. 
Κατά την έναρξη συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης προσήλθε ο 
Δημοτικός Σύμβουλος κ. Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -9ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση  

έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής & ορισμός υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου, 

για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ. 

 
Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 25662/20-10-2022 εισήγηση της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 

Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής : 
 
Για την ασφαλέστερη και ταχύτερη διακίνηση της αλληλογραφίας του ο  Δήμος Νέας Ιωνίας 
προμηθεύεται από τα ΕΛΤΑ τυπωμένους φακέλους με προπληρωμένο τέλος. 
Επίσης πρέπει να εξοφληθεί η ετήσια δαπάνη για την ταχυδρομική θυρίδα που χρησιμοποιεί 
ο Δήμος στα ΕΛΤΑ αλλά και να εφοδιαστεί  χρηματικά το ειδικό μηχάνημα σήμανσης των 
φακέλων  που διαθέτει ο Δήμος μας , για να μπορεί  να αποστέλλει συστημένες επιστολές . 

      Για όλα τα ανωτέρω ο Δήμος προκαταβάλλει την αξία τους, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο 
      αυτό την διεκπεραίωση αλληλογραφίας των υπηρεσιών του, χωρίς να απαιτείται η αγορά 
       γραμματοσήμων. 

Για την αντιμετώπιση όλων των ανωτέρω  δαπανών , απαιτείται  η έκδοση Χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής το οποίο εκδίδεται στο όνομα  ενός Δημοτικού Υπαλλήλου. 
 

1. Στον  προϋπολογισμό  του Δήμου Νέας Ιωνίας  οικονομικού έτους 2022  και  στον 
Κ.Α. 00.6221.0001 με τίτλο : «Ταχυδρομικά τέλη», έχει εγγραφεί συνολική πίστωση 
21.000 ευρώ, από τα οποία, σύμφωνα με τις ανάγκες της υπηρεσίας, θα δαπανηθεί 
το ποσό των 9.000,60 €. 
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2.  Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Νόμου 3463/2006 απαιτείται απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για 
την αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωμή μέσω τακτικού χρηματικού 
εντάλματος στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί 
τις ανάγκες του δικαιούχου και ότι τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα 
Δημοτικών Υπαλλήλων 
 

3. Με την υπ’ αριθ: 25427 /18-10-2022  εισήγηση  της Δ/νσης Διοικητικών ζητήθηκε η 
έκδοση τεκμηριωμένου  αιτήματος για την πραγματοποίησης δαπάνης πληρωμής για 
την προμήθεια φακέλων με  προπληρωμένο τέλος. 
 

4.  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: 25442 / 18-10-2022 έγγραφο ζητά την έκδοση 
του σχετικού σχεδίου Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης. 
 

5.  Η απόδοση λογαριασμού για το Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής γίνεται εντός 
τριμήνου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959  
 

 
Μετά από τα παραπάνω καλείται η 

       Οικονομική Επιτροπή να λάβει σχετική απόφαση: 
 

1. Να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους 9.000,60 €, σε 
βάρος του ΚΑ 00.6221.0001 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» προϋπολογισμού οικ. 
Έτους 2022. 
 

2. Να ορίσει τον υπόλογο Δημοτικό Υπάλληλο στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 
Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 

  
 Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος προτείνει ως υπόλογο την δημοτική υπάλληλο ΛΑΣΚΟΥΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ και καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της:  
 την υπ’αριθμ.25662/2022 εισήγηση, 
 τις διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β.Δ 17-5/15-6-1959. 
 

 

 

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

 
1.  Εγκρίνει  την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ύψους 9.000,60 €, σε βάρος 
του ΚΑ 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά τέλη»  προϋπολογισμού οικ. έτους 2022. 
 
2. Ορίζει ως υπόλογο την Δημοτική Υπάλληλο ΛΑΣΚΟΥΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ στο όνομα της 
οποίας θα εκδοθεί το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής. 
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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 
ΑΛΑΤΣΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ 

ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
ΚΑΤΙΜΕΡΤΖΟΓΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

                  
                                      
 
 

Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 
Νέα Ιωνία αυθημερόν 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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