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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
Νέα Ιωνία, σήμερα TΡΙΤΗ 14 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023 & 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. 10ηΠρ./10ηΣυν./6613/10-03-2023 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)Σπηλιωτόπουλο Βασίλειο, τακτικό μέλος, 3)Χατζή Ελένη τακτικό μέλος 4) Γρίβα 
Ελένη, αναπληρωματικό μέλος και 5)Καρβουνιάρη Αντώνιο, αναπληρωματικό μέλος. 
      Δε συμμετείχαν οι δημοτικοί σύμβουλοι: κ. Κανλής Χρήστος,(Αντιπρόεδρος) Σακκαλόγλου 
Αγγελική, Αλατσίδου Ελένη, Τσομπάνογλου Φώτιος, Καναβός Μιλτιάδης, Κατιμερτζόγλου 
Κωνσταντίνος, τακτικά μέλη, παρά το γεγονός ότι κλήθηκαν νόμιμα, και εμπρόθεσμα, με την υπ’ 
αριθμ, 10ηΠρ./10ηΣυν./6613/10-03-2023 πρόσκληση του Προέδρου. 
Αφού υπήρξε νόμιμη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της Συνεδρίασης από τον Πρόεδρο 
της Επιτροπής. 

 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει το 4ο- θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά στην: Έγκριση 
έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου υπαλλήλου, για την 
αντιμετώπιση δαπανών πληρωμής παράβολων για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, ένα (1) Λεωφορείο της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2023. 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ’ αριθμ. 6599/10-3-2023 εισήγηση από το 
Αυτοτελές Γραφείο Δημοτικής Συγκοινωνίας, η οποία έχει ως ακολούθως:  
 
Για  το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα εξής: 
 
1.  Στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2023 και συγκεκριμένα στον: 
Κ.Α. 10.6263.0003 με τίτλο: Δαπάνες ελέγχου από ΚΤΕΟ για τα μεταφορικά μέσα της  Δημοτικής 
Συγκοινωνίας, ποσού 80 ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24% 
Έχουν εγγραφεί πιστώσεις για τις Δαπάνες αυτές. 
 
2. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 απαιτείται απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής για την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής για την 
αντιμετώπιση δαπανών γενικά, εφ όσον η πληρωμή με τακτικό χρηματικό ένταλμα στο όνομα του 
δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη και ότι τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα 
Δημοτικών Υπαλλήλων. 
 
3.  Με βάσει τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου μας, η 
υπηρεσία μας εισηγήθηκε προς την κ. Δήμαρχο την έκδοση τεκμηριωμένου αιτήματος βάσει της 
παρ. 1 Α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/16 για την πραγματοποίηση δαπάνης. 
 
Η με αρ. πρωτοκ . _5592_/ 2-3-2023_εισήγησή μας έγινε δεκτή, όπως προκύπτει από το με αρ. 
πρωτ.  _6311_/ _8-3-2023_ έγγραφο του Δήμου Ν. Ιωνίας. 
 
4. Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο θα γίνει σε τρείς μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/ντος 17-5/15-6-1959. 
 
Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή να λάβει  σχετική απόφαση: 
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1) Να εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 80  ευρώ με 
τον Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του ανωτέρου ΚΑ, για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, 1( ενα) Λεωφορείο της 
Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2023. 
 
2) Να ορίσει  υπόλογο τον  υπάλληλο κ. Δημήτριο Πουλή, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το 
Χρηματικό   Ένταλμα προπληρωμής. 
 
3) Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο θα γίνει σε τρείς μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/ντος 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.6599/2023 εισήγηση, 

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

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(Επί παρόντων  ΠΕΝΤΕ (5) μελών και υπαρχούσης πραγματικής απαρτίας)  

 
1) Εγκρίνει την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής συνολικού ποσού 80,00 ευρώ με 
Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του ΚΑ 10.6263.0003 με τίτλο: «Δαπάνες ελέγχου από ΚΤΕΟ για τα 
μεταφορικά μέσα της  Δημοτικής Συγκοινωνίας», για τον έλεγχο από ΚΤΕΟ, ενός (1) λεωφορείου  
της Δημοτικής Συγκοινωνίας για το έτος 2023. 
 2) Ορίζει  ως υπόλογο τον  δημοτικό υπάλληλο κ. Δημήτριο Πουλή, στο όνομα του οποίου θα 
εκδοθεί το Χρηματικό  Ένταλμα προπληρωμής. 
 Η απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο θα γίνει σε τρείς μήνες από την 
ημερομηνία έκδοσης απόφασης του Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής, σύμφωνα με τις 
διατάξεις των άρθρων 32-34 του Β. Δ/ντος 17-5/15-6-1959. 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στη Νέα Ιωνία την ίδια μέρα. 

 
 
 
 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

 
 

ΧΑΤΖΗΣΑΒΒΙΔΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΠΗΛΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΧΑΤΖΗ ΕΛΕΝΗ 
ΓΡΙΒΑ ΕΛΕΝΗ 
ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
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