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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Ηιηνύπνιεο

ήκεξα 11 Μαΐνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 12183/5.5.2017 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
πνπ δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ελλέα είλαη
παξόληα έμη, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, 2. Αληύπαο Γεώξγηνο, Αληηπξόεδξνο, 3.
Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 4. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 5. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Δήκεηξα, 6. εξέηε Υξηζηίλα,
ηαθηηθά κέιε, όηη νη θ.θ. 1. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 2. Αλαγλώζηνπ Θσάλλεο, 3. Μαξγαξώλεο
Παλαγηώηεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν αληηδήκαξρνο θ. Δεκεηξόπνπινο, ν δηεπζπληήο
νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ θ. Καηζάξεο, θαη νη ππάιιεινη θ.θ. πξίγνπ, Νηθνινπνύινπ θαη Καιαβξπηηλνύ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ, Ζσγξάθνο ππξίδσλ.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 136/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παξάηαζε απόδνζεο ινγαξηαζκνύ δηαρείξηζεο πνζνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ

πιεξσκή δαπαλώλ επηζεώξεζεο θαηαιιειόηεηαο νρεκάησλ ΚΣΕΟ, θιπ
Ο Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 13ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 11390/2017 αλαθνξά ηνπ
ππαιιήινπ, Γεξνλίθνπ Θσάλλε, ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε απόδνζεο ινγαξηαζκνύ δηαρείξηζεο πνζνύ
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλώλ επηζεώξεζεο θαηαιιειόηεηαο νρεκάησλ ΚΣΕΟ, θιπ.
θαη ε νπνία έρεη σο εμήο:
1. αο γλσξίδσ όηη κε ηελ αξ. 7/2017 (ΑΓΑ: ΩΒ4ΛΩΡΤ – 1Φ3) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ςεθίζηεθε πίζησζε: δύν ρηιηάδσλ (2.000,00)€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.: 20.6264.0005, πεληαθνζίσλ (500,00)€
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.: 30.6264.0002 θαη ρηιίσλ δηαθνζίσλ (1.200,00)€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 35.6264.0008 ηνπ
ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία εμεδόζεζαλ ηα 41/2017 θαη 42/2017
αληίζηνηρα ρξεκαηηθά εληάικαηα πξνπιεξσκήο, γηα δαπάλεο επηζεώξεζεο θαηαιιειόηεηαο νρεκάησλ
ΚΣΔΟ, θιπ. Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή

ηελ παξάηαζε απόδνζεο ησλ πην

πάλσ ινγαξηαζκώλ έσο ηελ 31/07/2017, ιόγσ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ.
Επίζεο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηελ ππ’ αξηζ. πξση. 11392/2017 αλαθνξά ηνπ ππαιιήινπ,
Παπαζαλαζίνπ Αζαλαζίνπ, ζρεηηθά κε ηελ παξάηαζε απόδνζεο ινγαξηαζκνύ δηαρείξηζεο πνζνύ
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο γηα ηελ πιεξσκή δαπαλώλ επηζεώξεζεο θαηαιιειόηεηαο νρεκάησλ ΚΣΕΟ, θιπ.
θαη ε νπνία έρεη σο εμήο:
2. αο γλσξίδσ όηη κε ηελ αξ. 7/2017 (ΑΓΑ: ΩΒ4ΛΩΡΤ – 1Φ3) απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ςεθίζηεθε πίζησζε: πεληαθνζίσλ (500,00)€ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.: 10.6264.0002 θαη πεληαθνζίσλ (500,00)€
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.6264.0001 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηελ νπνία
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εμεδόζε ην 40/2017 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο γηα δαπάλεο επηζεώξεζεο θαηαιιειόηεηαο
νρεκάησλ ΚΣΔΟ, θιπ. Παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή

ηελ παξάηαζε απόδνζεο

ησλ πην πάλσ ινγαξηαζκώλ έσο ηελ 31/07/2017, ιόγσ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Εγθξίλεη ηελ παξάηαζε απόδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο έσο ηελ 31.7.2017, γηα ηε πιεξσκή
δαπαπώλ επηζεώξεζεο θαηαιιειόηεηαο νρεκάησλ ΚΣΕΟ, θιπ., ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
11390/2017 αλαθνξά ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Δήκνπ, Γεξνλίθνπ Θσάλλε, ην νπνίν είρε εγθξηζεί κε
ηελ ππ’ αξηζ. 7/2017 απόθαζε Ο.Ε. θαη εθδόζεθαλ ηα 41/2017 θαη 42/2017 Υ.Ε.Π., ιόγσ ρξεκαηηθνύ
ππνινίπνπ.
2. Εγθξίλεη ηελ παξάηαζε απόδνζεο εληάικαηνο πξνπιεξσκήο έσο ηελ 31.7.2017, γηα ηε πιεξσκή
δαπαπώλ επηζεώξεζεο θαηαιιειόηεηαο νρεκάησλ ΚΣΕΟ, θιπ., ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση.
11392/2017 αλαθνξά ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Δήκνπ, Παπαζαλαζίνπ Αζαλαζίνπ, ην νπνίν είρε
εγθξηζεί κε ηελ ππ’ αξηζ. 7/2017 απόθαζε Ο.Ε. θαη εθδόζεθε ην 40/2017, ιόγσ ρξεκαηηθνύ ππνινίπνπ.
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 136/2017 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
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