
 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                      
Ν.Π.Δ.Δ. «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ        
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ                                 Απόσπασμα    
ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ                            από το πρακτικό της                                                         
(ΠΑΟΔΗΛ)-ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ»                           5ης Συνεδρίασης 
                 του Διοικητικού Συμβουλίου 
 
Στις 2 Ιουνίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00, συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο, δια τηλεδιάσκεψης,  
μέσω του προγράμματος zoom, ύστερα από την υπ’ αριθ. Πρωτ. 768-27/05/2020 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Δημήτρη Πανταζόπουλο, που επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67, παρ. 5 του ν. 3852/2010, όπως 
τροποποιήθηκαν με τις αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ. 1, του ν. 4635/2019 και με τις αρ. 
18318/13.03.2020 & 40/20930/31.03.2020 εγκυκλίους. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρ. 96 του Ν. 3463/2006), γιατί στο σύνολο των δεκαπέντε (15) 
μελών παρόντα ήταν τα δώδεκα (12) και συγκεκριμένα οι:  
 
1)Δημήτρης Πανταζόπουλος, Πρόεδρος, 2) Λουκάς Ζαχείλας 3) Αλέξανδρος Μπενέκης, 4) Ιωάννης 
Τζούμαρης, 5)Βασιλική Κραββαρίτου, 6) Δημήτρης Κύρκος, 7) Αικατερίνη Ραγκούση, 8) Ιωάννης 
Τσάκωνας, 9) Ιωάννης Γρηγορέας, 10) Αλέξανδρος Βαρσάνης, 11) Γαβριήλ Αραμπατζής & 12) Ευσταθία 
Λιακοπούλου   
Οι κυρίες Μαρία Μπάστα, Χριστίνα Σερέτη και οι κύριοι Βασίλειος Μπάτρας και Παναγιώτης Ποντίδας δεν 
προσήλθαν, αν και προσκλήθηκαν νόμιμα. 
Στην συνεδρίαση συμμετείχε και η Προϊσταμένη Διεύθυνσης του ΝΠ η κυρία Στέλλα Μαλατζή 
 
Αφού δεν προέκυψε κάποιο άλλο κώλυμα, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.  
 
Τα πρακτικά τηρεί η υπάλληλος του Ν.Π. κα Γεωργία Μπελαλή. 
 
Αρ. Απόφασης: 46/2020 
  
Θέμα: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την ενοικίαση κινηματογραφικών ταινιών για τη λειτουργία 
του Δημοτικού Κινηματογράφου «Μελίνα Μερκούρη» 
 
Ο Πρόεδρος, κ. Δημήτρης Πανταζόπουλος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 
των μελών του Δ.Σ. τα  παρακάτω: 

 
Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:   
 
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου 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 ή κοινοτικών υπαλλήλων.» 
 
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου, 
εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφειλών εντός της 
τακτής προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα 
κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.  
Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής 
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλύτερα του τριμήνου και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα 
προ της λήξεως του οικονομικού έτους.  
 
2. Επί τη αιτιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον προθεσμία 
να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.» 
 
Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια δαπάνας 
άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.  
2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη 
αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής. 
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3. Η πληρωμή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται δι' εντολών του δημάρχου 
προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.  
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλματος 
προπληρωμής.» 
 
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι: 
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών διαχειριζομένων 
χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν επερχομένην 
απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.  
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη 
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν 
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του 
δήμου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των 
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού 
Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.» 
 
Για τους παραπάνω λόγους και με δεδομένο ότι α) πρέπει η εξόφληση του αντιτίμου της ενοικίασης κάθε 
μίας από τις 42 περίπου ταινίες που θα προβληθούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο Ηλιούπολης «Μελίνα 
Μερκούρη», να γίνεται κάθε φορά στην αντίστοιχη συμβεβλημένη τράπεζα με κάθε μία από τις 10 περίπου 
διαφορετικές εταιρείες που μας τις νοικιάζουν και β) ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση τίτλου 
κινηματογραφικής ταινίας λόγω αλλαγής ή ακύρωσης  της προγραμματισμένης πρεμιέρας της στη χώρα 
μας,  σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά με τη διάθεση πίστωσης 28.000,00 ευρώ προκειμένου να 
αντιμετωπισθεί το ζήτημα, χωρίς να επέλθει ζημία σε βάρος του Ν.Π. 
 
 

Εισηγούμαστε 
 

1. Τη διάθεση πίστωση 28.000,00Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6235.0001 του προϋπολογισμού έτους 2020 
για την ενοικίαση των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο 
Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη».  
2. Την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Ν.Π. κ. Δ. Μ., διότι η 
πληρωμή της δαπάνης είναι απρόσφορη με τακτικό ένταλμα επειδή α) πρέπει η εξόφληση του αντιτίμου της 
ενοικίασης κάθε μίας από τις 42 περίπου ταινίες που θα προβληθούν στο Δημοτικό Κινηματογράφο 
Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη», να γίνεται κάθε φορά στην αντίστοιχη συμβεβλημένη τράπεζα με κάθε 
μία από τις διαφορετικές εταιρείες που μας τις νοικιάζουν και β) ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση 
τίτλου κινηματογραφικής ταινίας λόγω αλλαγής ή ακύρωσης  της προγραμματισμένης πρεμιέρας της στη 
χώρα μας  
3. Την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής, εντός τριών μηνών από την έκδοση του. 
 
Το Διοικητικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη 
 

-  τις διατάξεις του άρθρου 240 του ν.3463/2006(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 69 του Ν. 3852/2010 
- την εισήγηση του Προέδρου  

   
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ   

(Ο κος Γαβριήλ Αραμπατζής ψήφισε λευκό) 
 

1. Τη διάθεση πίστωση 28.000,00Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6235.0001 του προϋπολογισμού έτους 
2020 για την ενοικίαση των κινηματογραφικών ταινιών που θα προβληθούν στο Δημοτικό 
Κινηματογράφο Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη».  

 
2. Την έγκριση έκδοσης εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Ν.Π. κ. Δ. Μ., διότι 

η πληρωμή της δαπάνης είναι απρόσφορη με τακτικό ένταλμα επειδή α) πρέπει η εξόφληση του 
αντιτίμου της ενοικίασης κάθε μίας από τις 42 περίπου ταινίες που θα προβληθούν στο Δημοτικό 
Κινηματογράφο Ηλιούπολης «Μελίνα Μερκούρη», να γίνεται κάθε φορά στην αντίστοιχη 
συμβεβλημένη τράπεζα με κάθε μία από τις διαφορετικές εταιρείες που μας τις νοικιάζουν και β) 
ενδέχεται να χρειαστεί αντικατάσταση τίτλου κινηματογραφικής ταινίας λόγω αλλαγής ή ακύρωσης  
της προγραμματισμένης πρεμιέρας της στη χώρα μας  

 
3. Την απόδοση του εντάλματος προπληρωμής, εντός τριών μηνών από την έκδοση του. 
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 46/2020 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.  
 
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής: 
 
 
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ  3/06/2020 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                    ΤΑ ΜΕΛΗ 
Λουκάς Ζαχείλας, Αλέξανδρος Μπενέκης, Ιωάννης 
Τζούμαρης, Βασιλική Κραββαρίτου, Δημήτρης Κύρκος, 
Αικατερίνη Ραγκούση, Ιωάννης Τσάκωνας, Ιωάννης 
Γρηγορέας, Αλέξανδρος Βαρσάνης, Γαβριήλ 
Αραμπατζής  

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ 
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