ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 7 Απριλίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 97103.4.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Κορμά - Γκουτζιάνα
Δήμητρα, 3. Μπασούρης Μαρίνος, 4. Σερέτη Χριστίνα, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, 7.
Πανταζόπουλος Ηλίας και 8. Κουρής Μιχαήλ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 2. Καλούδης Κωνσταντίνος, 3. Κοκοτίνης Χρήστος και 4. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά
μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κακάτσιος.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 71/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Συμπλήρωση της 31/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με έκδοση εντάλματος
προπληρωμής

Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των
μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ. πρωτ. 9947/2015 έγγραφό του, στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 31/2015 απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής, αναφορικά με την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών και
εξοπλισμού για την υποστήριξη των μηχανογραφικών κέντρων», ως προς την αιτιολογία της έκδοσής του,
παραθέτοντας τους λόγους που απαιτούν καταβολή της συγκεκριμένης δαπάνης μετρητά, ικανοποιώντας τις
προϋποθέσεις του άρθρου 172 παρ. 1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 / τ. Α΄ /8.6.2006), διότι τα συγκεκριμένα υπό
προμήθεια είδη εισάγονται κατ’ αποκλειστικότητα κατόπιν παραγγελίας από το εξωτερικό.
Συνεπώς η εκ των υστέρων έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος δεν προσφέρεται σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα είδη απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρετητών και
διακομιστών των κεντρικών μονάδων του Δήμου, που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και ενέχει κίνδυνος
απώλειας των βάσεων δεδομένων του Δήμου και κυρίως της συνολικής οικονομικής διαχείρισης.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την συμπλήρωση της υπ’ αριθ. 31/2015 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, αναφορικά με
την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την «Προμήθεια διαφόρων ειδών και εξοπλισμού για την υποστήριξη
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των μηχανογραφικών κέντρων», ως προς την αιτιολογία της έκδοσής του, παραθέτοντας τους λόγους που
απαιτούν καταβολή της συγκεκριμένης δαπάνης μετρητά, ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις του άρθρου 172 παρ.
1 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114 / τ. Α΄ /8.6.2006), διότι τα συγκεκριμένα υπό προμήθεια είδη εισάγονται κατ’
αποκλειστικότητα κατόπιν παραγγελίας από το εξωτερικό.
Συνεπώς η εκ των υστέρων έκδοση τακτικού χρηματικού εντάλματος δεν προσφέρεται σε συνδυασμό με
το γεγονός ότι τα συγκεκριμένα είδη απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία των εξυπηρετητών και
διακομιστών των κεντρικών μονάδων του Δήμου, που έχουν υποστεί ανεπανόρθωτη βλάβη και ενέχει κίνδυνος
απώλειας των βάσεων δεδομένων του Δήμου και κυρίως της συνολικής οικονομικής διαχείρισης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 71/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16.4.2015

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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