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από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26275/22.9.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, 7. Κουρής Μιχαήλ, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη,
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών
στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 281/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων &
Διεθνών Σχέσεων

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός
ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Αυτοτελούς
Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων & Διεθνών Σχέσεων και εισηγήθηκε το θέμα στο Σώμα.

O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.26086/2017 έγγραφο της Προϊσταμένης του Αυτοτελούς Γραφείου Δημοσίων Σχέσεων & Διεθνών
Σχέσεων, το οποίο έχει ως εξής:
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη ή μη απόφασης για την έγκριση,
διάθεση και ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγρ.9 & 10 του Ν. 3463/06, του
Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010, ως ακολούθως:
ΚΑ.: 10.6471 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων», ποσό 6.613,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017. Η ψήφιση αφορά στις «Δαπάνες για την
διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου» (Αρ. Μελέτης ΔHΜ.ΣΧ.:
6/2017). Στις μέρες μας, η οικονομική κρίση δεν παρέχει πολλές δυνατότητες για ψυχαγωγία σε όλους. Ως εκ
τούτου κρίνεται πολύ σημαντική η δυνατότητα της τοπικής αυτοδιοίκησης στο να καλύπτει τον ελεύθερο χρόνο
των μικρών παιδιών αλλά και μεγαλύτερων ατόμων με δράσεις ψυχαγωγικού χαρακτήρα όπως εν προκειμένω
η δωρεάν προβολή ταινιών.
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Επίσης σας παρακαλούμε για τη δέσμευση και την εγγραφή πίστωσης για τις ανάγκες του Δήμου στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 για τον ΚΑ. 10.6471 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων»,
ποσό 18.186,48 €.
Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Ν.
4412/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει, διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 6.613,27 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% σε
βάρος του ΚΑ. 10.6471 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για «Έξοδα Πολιτιστικών
δραστηριοτήτων». Η ψήφιση αφορά στις «Δαπάνες για την διοργάνωση κινηματογραφικών προβολών
στο Θέατρο του Δημαρχιακού Μεγάρου» (Αρ. Μελέτης ΔHΜ.ΣΧ.: 6/2017). Στις μέρες μας, η
οικονομική κρίση δεν παρέχει πολλές δυνατότητες για ψυχαγωγία σε όλους, καθώς και τη δέσμευση και
την εγγραφή πίστωσης για τις ανάγκες του Δήμου στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 για
τον ΚΑ. 10.6471 «Έξοδα Πολιτιστικών δραστηριοτήτων», ποσό 18.186,48 €. Χρηματοδότηση από
ιδίους πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 281/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 28.9.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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