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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  ΠΡΑΚΤΙΚΟY 

25Η Συνεδρίαση   15-09-2020 
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 114/2020 

 
ΘΕΜΑ: Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την διέλευση Οχημάτων του 
Δήμου από την Αττική οδό, για το έτος 2020. 
 
Πρακτικό της με αριθμό 25ης/2020 τακτικής συνεδρίασης  της Οικονομικής  Επιτροπής του 
Δήμου Καισαριανής, η οποία την 15η του μηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ έτους 2020 ημέρα ΤΡΙΤΗ 
και ώρα  08:00 π.μ. συνήλθε στο δημοτικό κατάστημα, ύστερα από την με  αριθμό πρωτ. 
8588/11-09-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε ένα 
μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 
παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση πέντε (5) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
 
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
                                                                               
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος   Πολυχρονάκης Συμεών 
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος)  
5. Παραγιού Άννα  
  
  
  



 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον   υπάλληλο ΠΕ Διοικητικού του Δήμου     
Σταθάκη Ιωάννη. 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 8585/11-9-2020 εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης 
Οικονομικών Υπηρεσιών κ. Χριστοδουλόπουλου Γεωργίου  η οποία έχει  ως εξής : 

 
 
 
Όπως ορίζει το άρθρο 172 παρ.1 του Ν 3463/2006 του ΚΔΚ 
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. 
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 διέλευσης των οχημάτων του Δήμου μας, απαιτείται η 
έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τριών χιλιάδων διακοσίων ευρώ (3.200,00€). Η 
δαπάνη θα βαρύνει κατά τρεις χιλιάδες διακόσια ευρώ (3.200,00) τον ΚΑ 20.6162.0001 του 
προϋπολογισμού του Δήμου μας και θα εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου Σεριφιώτη 
Χρήστου. 
 
 
 
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος 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 και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  

 Την εισήγηση του Προϊσταμένου της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
 Την σχετική νομοθεσία 

 
 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού τριών χιλιάδων διακοσίων 
ευρώ (3.200,00 €) για την διέλευση οχημάτων του Δήμου από την Αττική οδό  για το έτος 



2020 και η εν λόγω δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6162.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου 
μας και θα εκδοθεί στο όνομα του υπαλλήλου Σεριφιώτη Χρήστου. 

 

 
. 

Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Ζαρκαδούλας Νικόλαος (αν.μέλος) 
                                                                             5. Παραγιού Άννα 
                                                                              
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       15/09/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


