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Από το πρακτικό της με αριθ. 4
ης

/2020 Έκτακτης-δια περιφοράς συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  31 

 

Θέμα: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες παροχής 

ειδών ατομικής υγιεινής (Υλικά Φαρμακείου). 

Στο Χαϊδάρι και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 23
η
  του μήνα  Μαρτίου, του έτους  2020  ημέρα της 

εβδομάδας  Δευτέρα  και ώρα  11:30  συνεδρίασε  Εκτάκτως – δια περιφοράς-  η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα 

από την υπ΄ πρωτ.:  5417/20-03-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και 

επιδόθηκε  με αποδεικτικό στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – 

Πρόγραμμα «Κλεισθένης Ι» , το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 

του Ν. 4635/2019 και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των 

αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής 

του (άρθρο 10, παρ. 1). 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα 2/3 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. ήτοι:    

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Δεν συμμετείχαν: -  -  

 

 

 

 

 

 

 

 



Ο Πρόεδρος της Ο. Ε., ύστερα από τη συμμετοχή των 2/3 των μελών της Ο.Ε. της έκτακτης-δια περιφοράς 

συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, ενημέρωσε τα μέλη ότι η με αριθμ. 5417/20-03-2020 πρόσκληση εκδόθηκε 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6. του 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 77 του Ν. 

4555/2018, το άρθρο 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 184 παρ. 1 του Ν. 4635/2019 

και την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 

της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του (άρθρο 10, παρ. 1),  

διότι κρίνεται απαραίτητη η άμεση λήψη απόφασης επί των συγκεκριμένων θεµάτων  για την απρόσκοπτη και 

εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου : για την 

Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου για τις δαπάνες παροχής ειδών 

ατομικής υγιεινής  (Υλικά Φαρμακείου). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006: με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να εγκρίνεται η 

έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών εφόσον η προπληρωμή με τακτικό ένταλμα στο 

όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη. 

Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα Δημοτικών Υπαλλήλων. 

 

Τις τελευταίες εβδομάδες ο Δήμος και ολόκληρη η παγκόσμια κοινότητα βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης 

ανάγκης λόγο πανδημίας (COVID-19). Η υπηρεσία μας στην προσπάθεια της να διασφαλίσει βασικά και ουσιώδη 

μέτρα προστασίας για τους εργαζόμενους που βρίσκονται στις θέσεις εργασίας τους , αξιοποιεί όλα τα  μέτρα που  

διατίθενται από τον κρατικό μηχανισμό. 

Λόγο της ανεπάρκειας διαθέσιμων υλικών όπως γάντια, μάσκες, απολυμαντικά , οι ποσότητες που διαθέτει  η 

αγορά δεσμεύονται από καταναλωτές με μετρητά. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεσης , 

τηρώντας τις δημοσιονομικές διαδικασίες ολοκληρώνει την αποπληρωμή σε 2 με 3 μήνες και μας αφήνει εκτός της 

συγκεκριμένης διαδικασίας που επιβάλετε από την αγορά λόγο της κατάστασης. 

Για αυτό το λόγο προτείνουμε: 

 την έγκριση του σχετικού ισόποσου χρηματικού εντάλματος  στο όνομα του κ. Ματθαίου Πιτσικούλη  υπάλληλο 

του Δήμου μας, για το ποσό τον 3.000,00€ από τον ΚΑΕ 15.6681  Υλικά Φαρμακείου (απόδοση 3 μηνών από την 

έκδοση), ώστε να διασφαλίσουμε  προμήθεια επείγων προϊόντων. Η διαδικασία αυτή  έχει  γίνει  αποδεκτή με την 

Πράξη 333/2006 του 7ου Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου (πληρωμή δαπάνης για παροχή ειδών ατομικής 

προστασίας) ο οποίος θα ενεργήσει την πληρωμή της δαπάνης στην οποία θα επισυνάπτονται τα σχετικά 

δικαιολογητικά και οφείλει να ενεργεί, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32-34 & 37 του Β.Δ/τος 17/5 – 

15/06/1959.  

 Η απόδοση του λογαριασμού να γίνει από τον ανωτέρω Δημοτικό υπάλληλο έως 19-06-2020, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 32 του ως άνω Β.Δ.  

 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη: 

 

-την αριθμ. πρωτ.: 147/20-03-2020  εισήγηση της Διεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης, 

-τις διατάξεις του Β.Δ/τος 17/5 – 15/06/1959 όπως ισχύουν   

-τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463/2006,  

-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του 4623/2019 και 

τροποποιήθηκε εκ νέου με το άρθρο 10 του 4625/2019 και   

-την περίπτ.ε’ της παρ.1 του άρθρου 58 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 203 του 

Ν.4555/18,  

 την Π.Ν.Π.(ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της 

εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του  

 

 

Επί συμμετεχόντων 9 μελών σε σύνολο 9 ψηφισάντων, η Οικονομική Επιτροπή, 

 

 

 



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα  

 

 Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 3.000,00€ €  σε βάρος του  ΚΑΕ 15.6681  

με τίτλο «Υλικά Φαρμακείου»  προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 

του Ν. 3463/2006, για τις δαπάνες παροχής ειδών ατομικής υγιεινής.  

 Ορίζει υπόλογο του ανωτέρω χρηματικού εντάλματος προπληρωμής τον υπάλληλο του Δήμου μας τον κ. 

Ματθαίο Πιτσικούλη ,  με ημερομηνία απόδοσης την 19/06/2020. 

 Η απόδοση του χρηματικού εντάλματος θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 – 34 του από 17-

5/15.6.1959 Β.Δ. «Περί Οικονομικής Διοίκησης και Λογιστικού των Δήμων & Κοινοτήτων». 

 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 

  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 

  Χαϊδάρι  23-03-2020 

    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 


