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                                                                                                               ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

                                                                                                                

                                                                                               
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                        Από το πρακτικό της με αριθμ. 21/2019 
 ΔΗΜΟΣ  ΠΕΝΤΕΛΗΣ                                                            τακτικής  συνεδρίασης  της  Οικονομικής Επιτροπής 
 
Αριθμ. Απόφασης: 229/2019   
 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπολόγου 

υπαλλήλου. 
 

     Στο  Δημοτικό  κατάστημα  του  Δήμου Πεντέλης,  σήμερα  23  Δεκεμβρίου  2019  ημέρα  Δευτέρα  και ώρα  09.00΄,  
συνήλθε  σε τακτική συνεδρίαση  η  Οικονομική  Επιτροπή,  ύστερα  από  την υπ’ αριθμ. πρωτ.  26097/19-12-2019 
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής,  Δημάρχου κ. Κεχαγιά Δήμητρας,  που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό  
στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο με το άρθρο 77  του Ν. 4555/2018. 

Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο εννέα (9) μελών,  βρέθηκαν παρόντα οκτώ  (8) μέλη συνολικά 
μέλη, εκ των οποίων επτά (7) είναι τακτικά μέλη και ένα (1) είναι αναπληρωματικό μέλος, ήτοι:       

(Το αναπληρωματικό μέλος κ. Ηλιόπουλος  Παναγιώτης αναπληρώνει το απόν τακτικό μέλος κ. Λαζή-
Αναγνωστοπούλου Κων/να). 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Κουτρελάκου Κωνσταντίνα. 
 

 Η Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενη το 4ο  θέμα  της  ημερήσιας διάταξης 
έθεσε υπόψη των μελών την από 10-12-2019 εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικού  που υπογράφεται από την  
Αντιδήμαρχο Οικονομικών  Υπηρεσιών κ. Μητροπούλου Γεωργία και έχει ως εξής:  
 

        Θέμα: Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για την προμήθεια γραμματοσήμων και απαλλαγή υπόλογου υπαλλήλου. 
 

 Έχοντας υπόψη:  
1. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 άρθρο 103 
2. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 άρθρο 72 
3. Τις διατάξεις του Ν.4270/2014 
4. Το Π.Δ 80/2016 
5. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018  
6. Την υπ’ αριθμ. 191/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πεντέλης με την οποία εγκρίθηκε η 
έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.900,00€ στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Σπυριδάκου Μαρίας, 

προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη για την προμήθεια γραμματοσήμων.   
7. Το υπ’ αριθμ. Α -2304/6-12-2019 ένταλμα προπληρωμής το οποίο εισέπραξε η υπόλογος.   
 
Παρακαλούμε για την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού του εντάλματος προπληρωμής και την απαλλαγή της 

υπολόγου υπαλλήλου Σπυριδάκου Μαρίας, διότι όπως προκύπτει από το συνημμένο δικαιολογητικό που υπέβαλε η 
υπόλογος, η δαπάνη που πληρώθηκε ανέρχεται στο ποσό των 5.900,00€ σύμφωνα με το παραστατικό (απόδειξη 
εισπράξεως ) που εκδόθηκε από τα ΕΛΤΑ Μελισσίων Αττικής υπ’ αριθμ.03073300100000173/10-12-2019.   
 
       Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού άκουσε την εισήγηση,  μετά από διαλογική συζήτηση που περιέχεται αναλυτικά 
στα επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά της συνεδρίασης,  και αφού  έλαβε υπόψη της: 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α΄114) άρθρο 103 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) άρθρο 72 

⎯ Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143)  

⎯ Τις διατάξεις του Ν.4555/2018. (ΦΕΚ Α΄ 133)  

 

                             ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ: 
(Αν και προσκλήθηκαν νόμιμα) 

1. Κεχαγιά Δήμητρα, Δήμαρχος, Πρόεδρος 1. Λαζή-Αναγνωστοπούλου Κων/να, Τακτικό Μέλος  

2. Μητροπούλου Γεωργία, Αντιπρόεδρος 2. Κρανιώτης Παναγιώτης, Τακτικό Μέλος 

3. Παλαιοδήμος Άγγελος,  Τακτικό Μέλος  

4. Μαρκαντώνη Φωτεινή,  Τακτικό Μέλος  

5. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης, Τακτικό Μέλος  

6. Βιλιώτης Ηλίας,  Τακτικό Μέλος  

7. Φειδοπιάστης  Αντώνης, Τακτικό Μέλος  

8. Ηλιόπουλος Παναγιώτης,  Αναπληρωματικό Μέλος  

ΑΔΑ: 6ΞΓ1ΩΞ3-ΣΡ8
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⎯ Τις διατάξεις του Ν.4623/2019  (ΦΕΚ Α΄134) και ειδικότερα του άρθρου 3 παρ. 1. 

⎯ Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145). 

⎯ Τις διατάξεις του άρθρου 35 του ΒΔ 17-5/15-6-59. 

⎯ Την υπ’ αριθμ. 191/2019 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: ΨΕΚ3ΩΞ3-ΖΛΞ), με την οποία εγκρίθηκε 
η έκδοση εντάλματος προπληρωμής ποσού 5.900,00 € στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου Σπυριδάκου 
Μαρίας, προκειμένου να πληρωθεί η δαπάνη για την προμήθεια γραμματοσήμων. 

⎯ Το υπ’ αριθμ. Α-2304/6-12-2019 ένταλμα προπληρωμής το οποίο εισέπραξε η υπόλογος. 

⎯ Την υπ’ αριθμ.03073300100000173/10.12.2019 απόδειξη είσπραξης των ΕΛ.ΤΑ. Μελισσίων Αττικής. 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την απόδοση του λογαριασμού διαχείρισης των ληφθέντων χρημάτων με το υπ’ αριθμ. Α-2304/6-12-2019 
ένταλμα  προπληρωμής,  συνολικού ποσού 5.900,00€,  για την πληρωμή δαπάνης προμήθειας γραμματοσήμων. 

2. Απαλλάσσει από κάθε ευθύνη την υπόλογο υπάλληλο του Δήμου  κ. Σπυριδάκου Μαρία, η οποία απέδωσε στην 
Οικονομική Υπηρεσία το σχετικό παραστατικό πληρωμής της ανωτέρω δαπάνης, συνολικού ποσού 5.900,00€. 

 
       

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό   229/2019 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

                                    
                               Η  Πρόεδρος 
                  της Οικονομικής Επιτροπής 

            
 
             Τα Μέλη 

                     
 
 

                          Κεχαγιά  Δήμητρα 
 

1. Μητροπούλου Γεωργία 
2. Παλαιοδήμος Άγγελος 
3. Μαρκαντώνη Φωτεινή 
4. Παπακωνσταντίνου Δημοσθένης 
5. Βιλιώτης Ηλίας 
6. Φειδοπιάστης Αντώνης 
7. Ηλιόπουλος Παναγιώτης 

                        Ακριβές απόσπασμα από τα πρακτικά 
                          Η  Δήμαρχος 

 
 
                            Κεχαγιά  Δήμητρα 

ΑΔΑ: 6ΞΓ1ΩΞ3-ΣΡ8
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