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Η

 Συνεδρίαση / 21-02-2018 

                                               ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 40/2018 

 

ΘΕΜΑ: Ορισµός υπολόγου για την προµήθεια Ταχυδροµικών φακέλων 
προπληρωµένου τέλους και ψήφιση πίστωσης.   
 

Πρακτικό της µε αριθµό 5ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 21

η
  του µηνός ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ έτους 

2018 ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα. 11.00π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου 

Καισαριανής,  συνήλθε σε τακτική δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, 

ύστερα από την µε  αριθµό πρωτ. 2119/ 16-02-2018 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  έξι (6) µέλη. 

Ονοµαστικά οι:  
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                  

Σταµέλος Ηλίας  Πρόεδρος-∆ήµαρχος   
1.Πολυχρονάκης Συµεών  
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

4.Περρής Ιωάννης 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
6.Καµπάκας Αντώνιος 
 

Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου 

Σ.Φιλοπούλου. 

 

Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος   ο οποίος εισηγείται το 9
ο
 θέµα της ηµερήσιας διάταξης 

θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ . 2040/ 14-

02-2018 εισήγηση του κ. Χριστοδουλόπουλου Γ.  Προϊστάµενου των Οικονοµικών 
Υπηρεσιών του ∆ήµου  η οποία έχει ως εξής: 
 

 

 

 

 



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Καισαριανή 14/02/2018 

∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                                                    Αριθµ.πρωτ.   2040 

∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

                                   

 

        ΠΡΟΣ.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

 

     ΘΕΜΑ. Ορισµός υπολόγου για την προµήθεια Ταχυδροµικών φακέλων 
προπληρωµένου τέλους, και ψήφιση πίστωσης.  
 

 

    Όπως ορίζει το άρθρο 172 παρ.1 του Ν3463/2006 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 ή δεν ικανοποιεί τις 
ανάγκες του δικαιούχου. 

Προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα αποστολής ειδοποιητηρίων για την 
πληρωµή των τελών του δηµοτικού νεκροταφείου απαιτείται  η προµήθεια 

ταχυδροµικών φακέλων προπληρωµένου τέλους ,πέντε χιλιάδων (5000,00) µε 
συνολικό κόστος 4286,00 ευρώ. όπως προκύπτει από την αναλυτική προσφορά 

των ΕΛΤΑ .Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6221.0001 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου µας και θα εκδοθεί στο όνοµα του υπαλλήλου Γκαϊδατζής Σωτήρης. 
 

 

 

                                     

                                                               Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

 

 

                                                        Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ 

 

 

                                                                                    

 

 

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η  

Οικονοµική  Επιτροπή.  

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση 

 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ  

 

Εγκρίνει τον ορισµό υπολόγου  για την προµήθεια ταχυδροµικών φακέλων 
προπληρωµένου τέλους  για το έτος 2018 καθώς και την ψήφιση της πίστωσης  
συνολικού κόστους  4286,00 ευρώ ,  όπως προκύπτει από την αναλυτική προσφορά 

των ΕΛΤΑ .Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 00/6221.0001 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου µας και θα εκδοθεί στο όνοµα του υπαλλήλου Γκαϊδατζή Σωτήρη. 
 

 

 

 

 

 

 

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.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 

                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα 

                                                                        4. Περρής Ιωάννης 
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6. Καµπάκας Αντώνιος 
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ 

                                                                                  Καισαριανή       21/02/2018 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

 

                                                                         ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


