
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 17ης ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

  

Στο Ψυχικό σήμερα την  19ην του μηνός  Ιουλίου του έτους 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00΄ ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. πρωτ.  11376/15-7-2021 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που περιείχε τα θέματα 

της Η.Δ. της συνεδρίασης και επιδόθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, σε όλα τα μέλη, δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων 

του Δήμου. 

Η Οικονομική Επιτροπή αποτελούμενη από τους: 

1. Γαλάνη Δημήτριο, ως Πρόεδρο,  

2. Ξυριδάκη Παντελή, ως Αντιπρόεδρο, 

3. Μπονάτσο Χαράλαμπο,  

4. Γκιζελή Αλίκη,  

5. Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική, 

6. Παλαιολόγου Μαρία - Χριστίνα, 

7. Χαροκόπο Παντελή, ως μέλη, 

συνήλθε σε συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα προκειμένου να συζητήσει και να λάβει απόφαση επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου επτά (7) τακτικών μελών παρόντες 

ήταν έξι (6) και απών ένας (1) ήτοι ο κ Ξυριδάκης Παντελής..  

 

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών και με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης, 

κατόπιν λήψης μέτρων του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού προς αποφυγή και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 11-3-2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 

55/Α’/2020) η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του Ν. 4682/2020 (ΦΕΚ 76/Α’/2020) και κατόπιν της υπ’ αριθμ. 

163 (Α.Π. 33282/29-5-2020) εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών. 

Ως  εκ τούτου συμμετείχαν στη συνεδρίαση με τη μέθοδο της τηλεδιάσκεψης οι δημοτικοί σύμβουλοι 

κ.κ.  Γκιζελή Αλίκη, Πανταζή Παυλίνα – Βασιλική και Παλαιολόγου Μαρία- Χριστίνα.  

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και o υπάλληλος του Δήμου κ. Μούτσιος 

Γεώργιος. 

 

             

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ  ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ                          ΑΔΑ:    

ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ                             198/19-7-2021 

Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. – χρον. – Απόφασης 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52 Αριθμ. Πρωτ.: 11910/26 -7-2021 

τηλ.:  2132014743-4  

fax:  210 6726081  
email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  

ΑΔΑ: 64ΒΝΩΗ8-ΓΗΤ



Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε νόμιμη απαρτία των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και εισηγήθηκε ως κατωτέρω το θέμα:  

 

 

ΘΕΜΑ 3Ο Η.Δ. 

Ορισμός Υπαλλήλου για την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 

για την αντιμετώπιση ταχυδρομικών τελών. 

 

Εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα ο Πρόεδρος είπε: 

Θέτω υπόψη σας τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων) 

σύμφωνα με τις οποίες η Οικονομική Επιτροπή με απόφασή της μπορεί να εγκρίνει την έκδοση χρηματικών 

ενταλμάτων 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. 

Τα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων. 

Οι δαπάνες που θα αντιμετωπισθούν με το υπόψη χρηματικό ένταλμα προπληρωμής αφορούν την 

πληρωμή γραμματοσήμων στα ΕΛΤΑ για την αποστολή προκαταλόγου μέσω συστημένων επιστολών στους 

οφειλέτες του Δήμου που αφορούν τις παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Κ.Ο.Κ) έτους 2016.  

Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 υπάρχει υπόλοιπο πίστωσης στον Κ.Α. 00.6221.0001 

«Ταχυδρομικά Τέλη» με ποσό 7.000,00€. 

Με την υπ΄αριθμ. ΑΑΥ ΠΡΟ 9/15-07-2021 ΑΑΥ προπληρωμής εγκρίθηκε η δαπάνη για πληρωμή στον 

ΚΑ 00.6221.0001 ποσού 3.000,00€. 

Προτείνεται στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος προπληρωμής στο 

όνομα της Δημοτικής υπαλλήλου Κανελλοπούλου Ειρήνης για την αγορά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ ποσού 

3.000,00 €.  

Η απόδοση του λογαριασμού για το Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής θα γίνει ως τις 15-12-2021 και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959. 

 

Παρακαλώ τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη: 

1. Την εισήγηση του Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 Ν. 4555/2018, 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων), 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959, 

5. Την υπ’ αριθμ. ΑΑΥ ΠΡΟ 9/15-07-2021 ΑΑΥ προπληρωμής, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1. Ορίζει την Δημοτική υπάλληλο Ειρήνη Κανελλοπούλου ως διαχειριστή του χρηματικού εντάλματος 

προπληρωμής για την αγορά γραμματοσήμων από τα ΕΛΤΑ σε βάρος του Κ.Α 00.6221.0001 «Ταχυδρομικά 

τέλη» ύψους 3.000,00€, του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021. 
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2. Η απόδοση του λογαριασμού για το Χρηματικό Ένταλμα προπληρωμής θα γίνει ως τις 15-12-2021 και 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β.Δ. 17-5/15-6-1959. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 198/2021 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                          

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Ακριβές Απόσπασμα 

Από το πρακτικό της 17ης Συνεδρίασης της 

Οικονομικής Επιτροπής την  

19ην Ιουλίου 2021 

Ψυχικό, 26-7-2021 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                       ΓΑΛΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

     ΤΑ ΜΕΛΗ    

   Γκιζελή Αλίκη 

   Μπονάτσος Χαράλαμπος 

   Πανταζή Παυλίνα - Βασιλική 

   Παλαιολόγου Μαρία – Χριστίνα 

   Χαροκόπος Παντελής  
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