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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 170/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του µονίµου υπάλληλου του ∆ήµου  
             Μανόπουλου Παναγιώτη (κάλυψη δαπάνης ταχυδροµικών τελών). 
 
      Από το πρακτικό της 23ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 28 Νοεµβρίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 17880 / 23.11.2012 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  
Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
    Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 

          

                                          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος -Πρόεδρος            1.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8ο Τακτικό Μέλος)              
2.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 1ο Τακτικό Μέλος   2.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος                            
3.- Ζορµπά Ανθή, 2ο Τακτικό Μέλος                             
4.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                       
5.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος             
6.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος  (προσήλθε κατά τη συζήτηση του 6ου θέµατος 
                                                                            της ηµερήσιας διάταξης)                          
7.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος                  
 
     Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το τρίτο (3ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

 

    Από την ∆/νση Οικονοµικής Υπηρεσίας (Τµήµα Λογιστικό), µας διαβιβάστηκε η παρακάτω 
εισήγηση:    
 
    Σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του αρθ. 158 του Ν. 3463/06, ¨τα ταχυδροµικά τέλη είναι υποχρεωτική 
δαπάνη.¨ 
    Επίσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 172 του ίδιου Νόµου ¨µε απόφαση της ∆ηµαρχιακής 
Επιτροπής, 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. 
    Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών υπαλλήλων.¨ 
    Με το άρθ. 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθ. 103 του Ν. 3463/06, το οποίο αναφερόταν στις 
αρµοδιότητες της ∆ηµαρχιακής Επιτροπής, η οποία αντικαταστάθηκε από την Οικονοµική Επιτροπή. 
    Προκειµένου να προµηθευτούµε γραµµατόσηµα, για τη διακίνηση της αλληλογραφίας των υπηρεσιών του 
∆ήµου µας,  προτείνουµε την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.000,00 ευρώ, σε βάρος του Κ.Α. 00-
6221.0001 και στο όνοµα του µόνιµου υπαλλήλου του ∆ήµου ΜΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ. 
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     Η απόδοση του ανωτέρω ποσού θα πρέπει να γίνει έως 15/12/2012. 
 
     Παρακαλούµε να αποφασίσετε σχετικά. 
 
   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγείται στην επιτροπή την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
€ 1.000,00 στο όνοµα του µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Μανόπουλου Παναγιώτη, σύµφωνα και µε την 
εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας.     

           
 Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
1.-Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 72 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010) ¨Νέα Αρχιτεκτονική της  
     Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης- Πρόγραµµα Καλλικράτης¨. 
2.-Τις διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.∆. 17/5-15/6/59 
3.-Tην εξειδικευµένη πίστωση η οποία έχει εγγραφεί στον προϋπολογισµό του ∆ήµου τρέχοντος  
    οικονοµικού έτους και θα βαρύνει το Κ.Α.:00-6221.0001 µε τίτλο «Ταχυδροµικά Τέλη» 
4.-Την εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας 
5.-Την εισήγηση του Προέδρου της 
     και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Α.- Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη και την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
      € 1.000,00, σε βάρος του Κ.Α.:00-6221.0001 ο οποίος είναι εγγεγραµµένος στον προϋπολογισµό  
      του ∆ήµου τρέχοντος οικονοµικού έτους µε τίτλο «Ταχυδροµικά Τέλη», προκειµένου να καλυφθεί  
      η δαπάνη προµήθειας γραµµατοσήµων. 
 
Β.- Ορίζει υπόλογο υπάλληλο, τον µόνιµο υπάλληλο του ∆ήµου Μανόπουλο Παναγιώτη του Ιωάννη,  
      στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής. 
 
Γ.- Ο υπόλογος υπάλληλος θα διαθέσει το ποσό για την κάλυψη της δαπάνης προµήθειας  
      γραµµατοσήµων και υποχρεούται να αποδώσει λογαριασµό µέχρι 15/12/2012, σύµφωνα και µε την  
      εισήγηση της παρούσας.                                   
 
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.∆.17/5-
15/6/1959. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ.170/2012.  
 
Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:               Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Πουλογιαννοπούλου Β., Ζορµπά Α.,                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
Βενέτη Ε., Σίµο Ε.,                                                                           
Θεοδωρακόπουλο Η.                                                                 

          ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ   
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