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Χολαργός σήμερα την 31η του μηνός Μαρτίου του έτους 2021, ημέρα Τετάρτη, ώρα
9.00 π.μ. και μέσω τηλεδιάσκεψης, λόγω της ανάγκης περιορισμού και εφαρμογής
μέτρων πρόληψης κατά της διασποράς του ιού Covid -19, σύμφωνα με την Πράξη
Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 55/τ .Ά/11-3-2020), άρθρο 10, παρ.1, ύστερα από
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής που επιδόθηκε την 26-3-2021, συνήλθε σε
Τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή με παρόντες τους κ.κ.:
Παρόντες

Απόντες

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος (Αντιπρόεδρος, Βικτωρία (Βίκυ) Νικάκη
ασκών καθήκοντα Προέδρου)
Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου
Νικόλαος Καραγιάννης
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
Ως Ειδική Γραμματέας παραβρίσκεται η υπάλληλος κ. Ευθυμία Σέντερη.
Ο Προεδρεύων κ. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη των μελών την από 26-3-2021 εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού & Λογιστηρίου, η οποία έχει ως ακολούθως:
Ο Δήμος Παπάγου Χολαργού οφείλει να περάσει από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα
οχήματά του. Επειδή η διαδικασία αυτή προβλέπει έκδοση παράβολων και οι
ημερομηνίες είναι διαφορετικές για κάθε όχημα δεν μπορεί να γίνει η πληρωμή με
έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος. Για το λόγο αυτό, προτείνεται να εκδοθεί
χρηματικό ένταλμα προπληρωμής ποσού 2.300,00 € σε βάρος του ΚΑ 20.6323.0001
«παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων» του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2021
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.»
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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.

Κατόπιν των ανωτέρω και μετά από διαλογική συζήτηση, η Οικονομική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη της:
•
•
•

Την εισήγηση του Προέδρου
Την τήρηση της νόμιμης διαδικασίας
Τις διατάξεις του Ν. 4623/2019

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Ομόφωνα

1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.300,00 € σε βάρος του
ΚΑ 20.6323.0001 «παράβολα ελέγχου ΚΤΕΟ και κάρτα καυσαερίων» του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 στο όνομα του υπαλλήλου του
Τμήματος Κίνησης – Επισκευής – Συντήρησης Οχημάτων, κ. Εμμανουήλ
Κονδύλη προκειμένου να περάσουν από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) τα οχήματα του
Δήμου Παπάγου-Χολαργού, ο οποίος υποχρεούται να αποδώσει λογαριασμό
μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.
2. Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34
και 37 του του Β.Δ. 17-5/15-6-1959 «Περί Οικονομικής Διοικήσεως και
Λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».

Ο Προεδρεύων

Αθανάσιος Αυγουρόπουλος
Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ειρήνη Βεντουζά – Παπανικολάου
Μιχάλης Τράκας
Χρήστος Πετράκης
Μιχάλης Υφαντής
Γεώργιος Ανυφαντής
Χαράλαμπος Στάικος
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