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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.2/28-01-2020 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης 023/2020
Περίληψη
Λήψη απόφασης για την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση του ετήσιου
μισθώματος της γραμματοθυρίδας για το έτος 2020.
Στα Σπάτα σήμερα 28 Ιανουαρίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 9.00 π.μ. η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Σπάτων – Αρτέμιδος, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθ.
πρωτ.: 2432/24-01-2020 γραπτή πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που
επιδόθηκε νόμιμα στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν.4555/18.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν
αρχικά παρόντα οκτώ (8) μέλη, ήτοι:
Παρόντες
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος
Δήμαρχος – Πρόεδρος
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κ. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
κα. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Απόντες
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στεφάνου
Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις
Καμία.

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κα Γιαμβριά Παναγιώτα υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2427/24-01-2020 έγγραφο,
το οποίο έχει ως εξής:
«Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), 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.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσης τοιούτων υπό του νόμου,
εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της
τακτής προθεσμίας να αποδώσει λογαριασμό 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 αιτιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγούμενη παράγραφο προθεσμία να
παραταθεί επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.»
Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησης των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας
άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
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2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσης χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη
αποδώσαντος λογαριασμό 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 υπερβεί το ποσόν του εντάλματος
προπληρωμής.»
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξη και την εν γένει εξασφάλιση των παρ’ αυτών διαχειριζομένων
χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλεια, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένη
απώλεια ή μείωση των χρημάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη
εξοφλήσει των θα γίνεται κατάθεση αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, εφ' όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδρα του
δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοση του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των
δικαιολογητικών και το βιβλιάριο της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού
Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφονται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και
αναλήψεις.
Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι απαιτείται η ανανέωση της μίσθωσης της
γραμματοθυρίδας που διατηρεί ο Δήμος μας στο Ταχυδρομείο Σπάτων για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 31/12/2020, απαιτείται άμεσα η καταβολή της δαπάνης ποσού των 57,31€ (πενήντα επτά
ευρώ και τριάντα ένα λεπτά).
καλούμε την Οικονομική Επιτροπή αφού λάβει υπόψη της:
 το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06)
 τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ.17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
Α. Να εγκρίνει την δαπάνη των 57,31€ (πενήντα επτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών) για το οποίο
υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον προϋπολογισμό του Δήμου 2019 με Κ.Α.00.6221. 001 και
Β. Να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου
Μπούρδη Δημήτριου του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Διοικητικού (ΔΕ1) με βαθμό Α΄, ποσού των
57,31€ (πενήντα επτά ευρώ και τριάντα ενός λεπτών) προκειμένου να εξοφληθεί το ετήσιο μίσθωμα της
γραμματοθυρίδας που διατηρεί ο Δήμος μας στο Ταχυδρομείο Σπάτων για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 31/12/2020, ενώ η απόδοση λογαριασμού θα γίνει εντός τριών μηνών από την έκδοση
του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
Ακολούθως θα εκδοθεί και η απαιτούμενη απόφαση ανάληψης υποχρέωσης».
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω και ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου κ.
Μπούρδη Δημήτριου του Γεωργίου, κατηγορίας ΔΕ κλάδου ΔΕ Διοικητικού (ΔΕ1) με βαθμό Α΄, ποσού
57,31€ (πενήντα επτά ευρώ και τριάντα ένα λεπτά) προκειμένου να εξοφληθεί το ετήσιο μίσθωμα της
γραμματοθυρίδας που διατηρεί ο Δήμος μας στο Ταχυδρομείο Σπάτων για το χρονικό διάστημα από
01/01/2020 έως 31/12/2020. Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει εντός τριών μηνών από την έκδοση του
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 023/2020.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
ΤΑ ΜΕΛΗ
της Οικονομικής Επιτροπής
1. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
2. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
3. Φύτρος Αντώνιος του Παρασκευά
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
4.Φράγκος Διονύσιος του Ιωάννη
5. Μάρκου Ιωάννης του Αντωνίου
6. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη
7. Φράγκου Ελένη του Γεωργίου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
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