ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Μαίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 11893/30.4.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι παρόντα
έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 3. Κορμά Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 6. Κουρής Μιχαήλ
αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κοκοτίνης Χρήστος, 2. Καλούδης Κωνσταντίνος και 3. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκεται ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κελέσης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 91/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση του κόστους σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ
στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στην έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση του κόστους
σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης, εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος , που εισηγήθηκε την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος,

έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής

το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.12019/2015 έγγραφο του

Αντιδημάρχου, κ.Χατζηδάκη, που έχει ως εξής:
Η υπηρεσία θα πρέπει να προβεί στην πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ του κόστους επαύξησης ισχύος από 25
KVA σε 135 KVA (Νο 6) της παροχής με αριθμό 14748565-01 στο 10ο Δημοτικό Σχολείο στην οδό Μυκόνου
34, στην Ηλιούπολη προκειμένου να λειτουργήσει σωστά το σχολείο και χωρίς να επέλθει ζημία σε βάρος του
Δήμου Ηλιούπολης.
Η πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ με τακτικό ένταλμα δεν είναι δυνατή, καθόσον η απαίτηση της φερόμενης ως
δικαιούχου ΔΕΗ ΑΕ και η αντίστοιχη υποχρέωση του Δήμου δεν αποδεικνύονται από κανένα

νόμιμο

δικαιολογητικό, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 21 του ΒΔ της 17.5/15.6.1959 και του ΠΔ
186/1992. Στις περιπτώσεις αυτές θα πρέπει να εκδοθεί ένταλμα προπληρωμής. (Ελ. Συνέδριο Πράξη VII
Τμήματος 27/2009. Όμοια η 373/2009 Πράξη του ίδιου Τμήματος.
Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει μέσα σε ένα τρίμηνο σύμφωνα με την ανωτέρω νομοθεσία.
Παρακαλούμε όπως εγκρίνετε την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του
Δήμου κ. Αθανασίου Λαλλά , ύψους 7.200,00 € σε βάρος του ΚΑ 15.6279.0006 «Δαπάνες Σύνδεσης στο Δίκτυο
Διανομής χαμηλής τάσης της ΔΕΗ ΑΕ», του προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2015.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος.
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2. Ψηφίζει πίστωση επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (7.200) σε βάρος του Κ.Α. 15.6279.0006 του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την εξόφληση
του κόστους σύνδεσης με την ΔΕΔΔΗΕ στο 10ο Δημοτικό Σχολείο Ηλιούπολης και στο όνομα του
τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, Λαλλά Αθανασίου, και με τρίμηνη απόδοση από την είσπραξη του
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 91/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ
ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 6.5.2015
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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