ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

απόσπασμα
από το πρακτικό της 20ης
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 24 Oκτωβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 40863/13.10.2011 αίτηση του 1/3 των μελών του
Δημοτικού Συμβουλίου, σύμφωνα και με το άρθρο 67 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 και την 162/18.10.2011
πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν.
3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα
ενός είναι παρόντα σαράντα, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,
Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης
Ευάγγελος, 6. Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 7. Παπαδόπουλος Κων/νος, 8. Αντωνίου Ευαγγελία, 9.
Βιδάλης Παναγιώτης, 10. Νικήφόρος Ιωάννης, 11. Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 12. Κωνσταντινόπουλος
Οδυσσέας, 13. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 14. Χατζηδάκης Γεώργιος, 15. Δημητρόπουλος Άγγελος,
16. Γιαννάκης Χρήστος, 17. Καλλαρύτης Χρήστος, 18. Γιαννόπουλος Γεώργιος, 19. Αντζινάς Ιωάννης,
20. Κυριακουλέας Παύλος, 21. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης
Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου
Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29.Κωνσταντέας Αναστάσιος , 30.Αραμπατζής Γαβριήλ,
31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34.
Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος Ιωάννης, 37. Πατσαβός Παναγιώτης, 38.
Πίκουλα Αργυρώ, 39. Κοκοτίνης Χρήστος και 40. Σόφης Γεώργιος, ότι ο

κ. Βασιλακόπουλος

Βασίλειος, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος,
είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, κ. Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 355/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση καταβολής οφειλών των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων προς
ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους και ψήφιση σχετικής πίστωσης.
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση του
θέματος που αφορά στην έγκριση καταβολής οφειλών των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων προς
ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους και ψήφιση σχετικής πίστωσης και κάλεσε τον Δήμαρχο να το
εισηγηθεί.
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Ο Δήμαρχος κ. Βαλασσόπουλος που εισηγήθηκε την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του
θέματος, έθεσε υπόψη του Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. 41307/2011 έγγραφό του που έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την καταβολή οφειλών των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων προς
ασφαλιστικά ταμεία και τρίτους , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 43 του Ν. 3979/11με την
οποία προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/10 σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου , σε δόσεις , σύμφωνα με το από 24/10/20011 ( 41307) έγγραφο αίτημα του
εκκαθαριστής τους ,ως εξής:
1. Τρείς δόσεις για οφειλές προς τους προμηθευτές, ελ. επαγγελματίες κλπ :
α) δόση πρώτη ποσού 50.000,00 Ευρώ καταβλητέα έως 22/11/2011
β) δόση δεύτερη ποσού 58.351,78 Ευρώ καταβλητέα έως 12/12/2011
γ) δόση τρίτη ποσού 50.000,00 Ευρώ καταβλητέα έως 29/12/2011
στο όνομα του εκκαθαριστή κ. Γεωργίου Καραμιχάλη και σε βάρος του ΚΑ 00.6492
2.Οι δόσεις για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ποσού 179.527,99 που αφορούν
στην καταβολή κεφαλαίου – μόνον – θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή με ιδιαίτερες
αποφάσεις της, κατόπιν διακανονισμού των οφειλών, για τον οποίο εξουσιοδοτούνται η Νομική Υπηρεσία
του δήμου και ο Δήμαρχος να προβούν.
Το Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010 και το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος.
2. Εγκρίνει την καταβολή οφειλών των κοινωφελών δημοτικών επιχειρήσεων προς ασφαλιστικά
ταμεία και τρίτους , σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 43 του Ν. 3979/11με την οποία
προστέθηκε νέο εδάφιο στο τέλος της παραγράφου 7 του άρθρου 109 του Ν. 3852/10 σε βάρος του
προϋπολογισμού του Δήμου , σε δόσεις , σύμφωνα με το από 24/10/20011 ( 41307) έγγραφο αίτημα
του εκκαθαριστής τους ,ως εξής:
Α) Τρείς δόσεις για οφειλές προς τους προμηθευτές, ελ. επαγγελματίες κλπ :
α) δόση πρώτη ποσού 50.000,00 Ευρώ καταβλητέα έως 22/11/2011
β) δόση δεύτερη ποσού 58.361,78 Ευρώ καταβλητέα έως 12/12/2011
γ) δόση τρίτη ποσού 50.000,00 Ευρώ καταβλητέα έως 29/12/2011
στο όνομα του εκκαθαριστή κ.Γεωργίου Καραμιχάλη και σε βάρος του ΚΑ 00.6492
Β) Οι δόσεις για τις οφειλές προς ασφαλιστικά ταμεία συνολικού ποσού 179.527,99 που αφορούν
στην καταβολή κεφαλαίου – μόνον – θα καθορισθούν από την Οικονομική Επιτροπή με ιδιαίτερες
αποφάσεις της, κατόπιν διακανονισμού των οφειλών, για τον οποίο εξουσιοδοτούνται η Νομική
Υπηρεσία του δήμου και ο Δήμαρχος να προβούν.
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3. Ψηφίζει πίστωση εκατόν πενήντα οκτώ χιλιάδων τριακοσίων εξήντα ενός ευρώ και εβδομήντα
οκτώ λεπτών (158.361,78) σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για
την πληρωμή των ανωτέρω οφειλών
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 355/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 31.10.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

