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Από το πρακτικό της αριθ. 1/2011 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 

 
 

Αριθ. Απόφασης : 5/2011                                  
 
 
                                                                                             

                                   Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            
                                     «Έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής, ορι- 
                                     σμός υπολόγου  υπαλλήλου και ψήφιση σχετικής      
                                     πίστωσης για την αγορά γραμματοσήμων». 
 
 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97) σήμερα στις 
31 του μήνα Ιανουαρίου του έτους 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 9 π.μ. συνήλθε 
σε  Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
μετά την υπ΄αριθ. 664/1/27-1-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. 
Χαράλαμπου Μπόβου, που επιδόθηκε σε κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα του 
τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Β΄. 
 
 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί η σύνθεση των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής είναι η εξής :      
    
 
 
1) Μπόβος Χαράλαμπος, Πρόεδρος 2) Καραβίας Γεώργιος 3) Μαυράκη-Φίλου 
Παρασκευή 4) Νικολόπουλος Φώτιος 5) Σιμιγδαλά Ειρήνη 6) Παπαλουκά 
Ευτυχία 7) Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος, 8) Κόντος Σταύρος και 
9) Βαλασσάς Βεργής, μέλη. 
 
 
Από το ανωτέρω νόμιμο σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν απόντες :  
 
 
 
Ουδείς. 
 
 
 
 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής 
και εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  
 

 
 
 



 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Καλούμαστε σήμερα, μετά και το αριθ. πρωτ. 645/25-1-2011 του Τμήματος 
Λογιστηρίου του Δήμου και βάσει των διατάξεων του άρθρου 172 του Ν. 3463/06 
(Δ.& Κ. Κώδικας), να εγκρίνουμε την διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00 € σε βάρος 
του ΚΑ: 00.6221.001 του υπό σύσταση προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2011 
(«Ταχυδρομικά τέλη» αρχικής πίστωσης 40.000,00 €), την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος προπληρωμής για την αντιμετώπιση των δαπανών που θα προκύψουν για 
τον ανωτέρω σκοπό καθώς και τον ορισμό υπολόγου υπαλλήλου, ο οποίος θα 
διαχειριστεί το ποσόν των 4.000,00 € αποκλειστικά για την πληρωμή δαπάνης αγοράς 
γραμματοσήμων για τις ανάγκες του Δήμου. 
Η απόδοση λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων από τον 
υπόλογο υπάλληλο, ο οποίος θα υποβάλλει τα σχετικά δικαιολογητικά των δαπανών 
και θα επιστρέψει το τυχόν μη διατεθέν ποσόν, θα πρέπει να γίνει εντός τριμήνου από 
της λήψης της παρούσας απόφασης. 
Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση………………………………………………….…….. 
 
Στη συνέχεια η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε και 
τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/06 (Δημοτικός Κώδικας) και των άρθρων 
32, 33, 34 και 37 του από 17-5/15-6-59 Β. Διατάγματος, 

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 
1. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) σε 

βάρος του ΚΑ: 00.6221.001 του υπό σύσταση προϋπολογισμού του Δήμου 
οικ. έτους 2011 με τίτλο «Ταχυδρομικά τέλη» για την πληρωμή δαπάνης 
αγοράς γραμματοσήμων για τις ανάγκες του Δήμου. 
 

2. Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την 
αντιμετώπιση των δαπανών για την πληρωμή δαπάνης αγοράς 
γραμματοσήμων για τις ανάγκες του Δήμου στο όνομα του τακτικού 
υπαλλήλου του Τμήματος Διοικητικής Μέριμνας του Δήμου κ. Κων/νου 
Μπέτζελου του Χρήστου. 
 

3. Ορίζει προθεσμία τριών (3) μηνών από λήψεως της παρούσης για την 
απόδοση λογαριασμού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων από τον 
υπόλογο υπάλληλο. 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό  5/2011 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  
                              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 

(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                    
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
Ελένη Σούλα 
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