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ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την συµµετοχή της 
υπαλλήλου του Πνευµατικού Κέντρου κ. Λάζου Χρυσούλας σε σεµινάριο Φωνητικής 
από 9/5/2016 έως 27/7/2016. 
 
Πρακτικό της µε αριθµό 20ης/2016  ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 3η  του µηνός ΙΟΥΝΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  και ώρα. 13.30 µ.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 
Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 
ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 6093/31-5-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
∆ηµάρχου  η οποία επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  
των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  πέντε (5) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 
Σταµέλος Ηλίας ∆ήµαρχος - Πρόεδρος                      
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                       1. Κοντόσταυλος Γεώργιος                                                              
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
4.Βασιλάκη Αικατερίνη 
5.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν.µέλος) 
  
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 
Σ.Φιλοπούλου. 
 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το 3ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει υπόψη 
των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 5508/18.5.2016  
εισήγηση της Προϊσταµένης  ∆ιοικητικού Τµήµατος Ζ.Πορίχη  η οποία έχει ως εξής: 
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ΠΡΟΣ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

 
ΘΕΜΑ. Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την συµµετοχή της 
υπαλλήλου του Πνευµατικού Κέντρου κ. Λάζου Χρυσούλας σε Σεµινάριο 
Φωνητικής από 9/5/2016 έως 27/7/2016. 
 
 
 
Όπως ορίζει το άρθρο 172 του Ν 3463/2006 του Κ∆Κ 
 
Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
1)µπορεί να εγκρίνεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση 
δαπανών γενικά, εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου 
είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 
2)Το ένταλµα προπληρωµής εκδίδεται στο όνοµα δηµοτικού υπαλλήλου. 
3)Η προθεσµία ορίζεται στην απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής για την έκδοση  
του εντάλµατος προπληρωµής, είναι τρίµηνη µε δικαίωµα παράτασης ενός µήνα και 
όχι πέρα της λήξεως του οικονοµικού έτους. 
4)Απαγορεύεται η χρησιµοποίηση χρηµάτων του εντάλµατος προπληρωµής για 
εξόφληση άλλων δαπανών. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται η έκδοση 
χρηµατικού εντάλµατος στο όνοµα υπολόγου ο οποίος δεν έχει αποδώσει λογαριασµό 
επί προηγούµενου εντάλµατος. 
   Προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα για την συµµετοχή της υπαλλήλου του 
Πνευµατικού Κέντρου κ. Λάζου Χρυσούλας σε Σεµινάριο Φωνητικής , ως έχει 
εγκριθεί µε την αριθµ. 70/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,από 9/5/2016 έως 
27/7/2016, απαιτείται η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
τριακοσίων (300) ευρώ για την κάλυψη κόστους του ανωτέρω Σεµιναρίου. 
 
. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6073.0099 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 
οικον. έτους 2016  και θα εκδοθεί στο όνοµα της υπαλλήλου Λάζου Χρυσούλας  η δε 



απόδοση λογ/σµού επί του ανωτέρω εκδοθεντος εντάλµατος προπληρωµής θα 
καθορισθεί µε απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
Κοιν. ∆ιοικητικό Τµήµα 
 
                                                            Η  Προϊσταµένη ∆ιοικητικού 
                                                                         Τµήµατος 
                                                                    Ζηνοβία  Πορίχη 
 
 
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος λέει ότι σύµφωνα µε το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 
ορίζονται τα εξής : 
1. Με απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ή του κοινοτικού Συµβουλίου µπορεί να 
εγκρίνεται η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών 
γενικά, εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι 
αδύνατη ή απρόσφορη ή δεν ικανοποιεί τις ανάγκες του δικαιούχου. 
2.Το εντάλµα προπληρωµής εκδίδεται  στο όνοµα δηµοτικού υπαλλήλου. 
 Προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα για την συµµετοχή της υπαλλήλου του 
Πνευµατικού Κέντρου κ. Λάζου Χρυσούλας σε Σεµινάριο Φωνητικής , ως έχει 
εγκριθεί µε την αριθµ. 70/2016 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ,από 9/5/2016 έως 
27/7/2016, απαιτείται η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 
τριακοσίων (300) ευρώ για την κάλυψη κόστους του ανωτέρω Σεµιναρίου. 
. Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 00.6073.0099 του προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 
οικον. έτους 2016  και θα εκδοθεί στο όνοµα της υπαλλήλου Λάζου Χρυσούλας  η δε 
απόδοση λογ/σµού επί του ανωτέρω εκδοθεντος εντάλµατος προπληρωµής θα 
καθορισθεί µε απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
                         Μετά από διαλογική συζήτηση  και αφού έλαβε υπόψη : 
1. Τις διατάξεις των Ν. 2685/99 και του Ν. 3463/2006 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463/06  και του άρθρου 32 του Β∆ 17/5-
15/6-1959 
3.Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 
 
 

                             ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 
 
1. Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού τριακοσίων    ευρώ (300,00€) και 
καταλογίζει την δαπάνη σε βάρος του Κ.Α  00.6073.0099 προϋπολογισµού του 
∆ήµου µας οικον. έτους 2016 για την κάλυψη κόστους του ανωτέρω σεµιναρίου .  
2. Για την πληρωµή της ανωτέρω δαπάνης , εγκρίνει την έκδοση εντάλµατος 
προπληρωµής στο όνοµα της  υπαλλήλου του Πνευµατικού Κέντρου Λάζου 
Χρυσούλας που σε συνεννόηση µε την Οικονοµική Υπηρεσία υποχρεούται να 
αποδώσει λογαριασµό. 



Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 
37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 και του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006. 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και 
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5. Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος   
 
                                                                  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή   6/06/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                        
 
 
 
 
 
 
 
 


