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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΕΚΤΑΚΤΟ ΘΕΜΑ :
Ορισμός Υπολόγου Χρηματικού
Προπληρωμής Κ.Τ.Ε.Ο.

Εντάλματος

Αριθμός Απόφασης: 29

Χολαργός σήμερα την 9η του μηνός Μαρτίου του έτους 2016 ημέρα Τετάρτη ώρα 09.30 και στο κατάστημα του
Δήμου Παπάγου - Χολαργού, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 4-3-2016, συνήλθε
σε Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες :
Παρόντες

Απόντες

Άννα – Μαρία Τσικρικώνη – Πρόεδρο

Νικόλαος Αποστολόπουλος

Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.

Ιωάννης Κεχρής.

Βασιλική Μπουφούνου

Κων/νος – Πολ/νης Τίγκας

Χρύσα Παρίση
Αγλαϊα Σουρανή
Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

Διαπιστώθηκε Απαρτία, δεδομένου ότι, επί συνόλου εννέα (9) μελών, βρέθηκαν παρόντα έξι (6) και απόντα
τρία (3).
Ως Ειδικός Γραμματέας παραβρέθηκε ο υπάλληλος κ. Λουκάς Στραβόλαιμος.
Η Πρόεδρος, είπε στα μέλη, ότι το παρόν θέμα εισάγεται ως ΕΚΤΑΚΤΟ και, ως εκ τούτου, απαιτείται η σύμφωνη
γνώμη των παρόντων μελών, ώστε το παρόν θέμα να συζητηθεί και ως ΕΚΤΑΚΤΟ και να προταχθεί των θεμάτων ημερήσιας
διάταξης.
Η Οικονομική Επιτροπή, ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα, το παρόν θέμα να συζητηθεί ως ΕΚΤΑΚΤΟ και να προταχθεί των
θεμάτων ημερήσιας διάταξης.
Κατόπιν των ανωτέρω, η Πρόεδρος , εισηγούμενη το θέμα, , είπε :
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού οφείλει να περάσει από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του. Επειδή η διαδικασία
αυτή προβλέπει έκδοση παραβόλων και οι ημερομηνίες είναι διαφορετικές για κάθε όχημα δεν μπορεί να γίνει η πληρωμή
με έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος. Αρχικά προτείνεται να εκδοθεί χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ποσού 1.400€.
Στο άρθρο 172 του νέου ΔΚΚ ορίζονται τα εξής :
« 1. Με απόφαση της Δημαρχιακής 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.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων.»
Στο άρθρο 32 του του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»
ορίζεται ότι ο υπόλογος υπάλληλος θα πρέπει να αποδίδει λογαριασμό για διαστήματα όχι μεγαλύτερα του τριμήνου στην
Δημαρχιακή Επιτροπή, η οποία θα τον απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της :
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-Την εισήγηση της προέδρου
-Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
1. Διαθέτει πίστωση 1.400,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001 «παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων»
του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2016 για την πληρωμή της απαραίτητης δαπάνης προκειμένου να
περάσουν από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Για την πληρωμή της
ανωτέρω δαπάνης εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Τμήματος
Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Γεωργίου Βασιλάκη - ΤΕ Τεχνολόγων Μηχανολόγων
Μηχανικών, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.

2. Η διαχείριση του ποσού να γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του του Β.Δ. 17-5/15-61959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»

Αφού συντάχθηκε η παρούσα, υπογράφεται όπως ακολουθεί.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

1 Γεωργία Αρβανίτη – Φραγκή.
2 Βασιλική Μπουφούνου.
3. Χρύσα Παρίση

4. Αγλαϊα Σουρανή

5. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος

