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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
Νέα Ιωνία, σήμερα ΤΡΙΤΗ 29 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2022 & ώρα 13:30 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. 58ηΠρ./58ηΣυν./29144/25-11-2022 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)Χατζή Ελένη, τακτικό μέλος, 6)Καναβό 
Μιλτιάδη, τακτικό μέλος, 7)Τσομπάνογλου Φώτιο, τακτικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος),  
Κατιμερτζόγλου Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και 
εμπρόθεσμα, με την υπ’ αριθμ. 58ηΠρ./58ηΣυν./29144/25-11-2022 πρόσκληση του 
Προέδρου. Κατά τη διάρκεια συζήτησης και απόφασης του 3ου θέματος συμμετείχε η κ.Γρίβα 
Ελένη ,αναπληρωματικό μέλος. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το -6ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση  

Δαπανών  Απόδοσης  Λογαριασμού,  από την  υπόλογο υπάλληλο Λασκούλη  Παναγιώτα, 

του Χρηματικού Εντάλματος  Προπληρωμής,   για την  κάλυψη δαπάνης ταχυδρομικών 

τελών. 

Ακολούθως, ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 28729/22-11-2022 εισήγηση της 
Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, η οποία έχει ως ακολούθως: 
 
Για το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής : 
  
    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, δαπανήθηκε το ποσό των 9.000,60 €. 
    2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Νόμου 3463/2006 ( Δ.Κ.Κ.) , απαιτείται  
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος 
προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών γενικά , εφόσον η πληρωμή με το τακτικό 
χρηματικό ένταλμα είναι αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. 
 
   3. Με την 401 / 25-10-2022 (ΑΔΑ: Ω2ΑΝΩΚΥ – Ο65) Πράξη της η Οικονομική Επιτροπή 
ενέκρινε την έκδοση του με  αριθμό 2327 / 4-11-2022 χρηματικού  εντάλματος   
προπληρωμής  ποσού 9.000,60  ευρώ, στο  όνομα  της  υπολόγου Δημοτικού Υπαλλήλου 
Λασκούλη Παναγιώτας για την προμήθεια φακέλων με προπληρωμένο τέλος από τα ΕΛΤΑ 
αλλά και για την ετήσια δαπάνη πληρωμής της ταχυδρομικής Θυρίδας που χρησιμοποιεί ο 
Δήμος και τον χρηματικό εφοδιασμό της μηχανής γραμματοσήμανσης που διαθέτει ο Δήμος 
για τις συστημένες επιστολές.  
   4.  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.  
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   5. Η υπόλογος υπάλληλος κατέθεσε  παραστατικά δελτία της Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.  
με αριθμό :38 / 15-11-2022, 39 / 15-11-2022, 02567300100000967 /17-11-2022 ,  
02567301200000147/ 17-11-2022,  02567301600001166   ως δικαιολογητικά της 
συγκεκριμένης δαπάνης και συνολικής αξίας  9.000,60 €. 
                                                               
      Μετά από   τα  παραπάνω καλείται  η  Οικονομική  Επιτροπή   
                             να  λάβει σχετική  απόφαση: 
 
1. Να  εγκρίνει  τις   δαπάνες  που έγιναν  βάσει  των επισυναπτόμενων  παραστατικών  της 
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.  συνολικού ποσού 9.000,60  €. 
 
2.  Να απαλλάξει  την υπόλογο  Δημοτικό Υπάλληλο Λασκούλη Παναγιώτα, σύμφωνα  με τις 
σχετικές διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/τος 17-5/15-6-1959. 
  Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος καλεί το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

1. Αφού άκουσε τον Πρόεδρο 

2. Αφού έλαβε υπόψη της:  
 την υπ’αριθμ.28729/2022 εισήγηση, 
 τα παραστατικά δελτία της Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε., 
 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  τις   δαπάνες  που έγιναν  βάσει  των επισυναπτόμενων  παραστατικών  της 
Ελληνικά Ταχυδρομεία Α.Ε.,  συνολικού ποσού 9.000,60  €. 
 
2.  Απαλλάσσει  την υπόλογο  Δημοτική Υπάλληλο Λασκούλη Παναγιώτα, σύμφωνα  με τις 
σχετικές 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 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΝΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ 
ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ ΦΩΤΙΟΣ 
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