ΑΔΑ: 6ΤΘΣΩΡΥ-ΗΜΔ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.16 09:59:52
EET
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 31ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 15 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 32328/10.11.2017 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 έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, και 6.
Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Σερέτη
Χριστίνα, 3. Αναγνώστου Ιωάννης, 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση
είναι οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κακάτσιος και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 362/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής,
το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.32599/2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γουρλή, σχετικά με
την απόδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή στην ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην απόδοση του εντάλματος προπληρωμής 1603/3-11-2017 ύψους
430,00 € για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ του κόστους τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων όπως παρακάτω:
Εξόφληση οφειλών :Παροχή μονοφασικού ρεύματος στο πάρκο που βρίσκεται μεταξύ των οδών Λ. Ειρήνης
και Ελ. Βενιζέλου για τις ανάγκες του οδοφωτισμού - ΚΟΣΤΟΣ 336,06 €
Εξόφληση οφειλών : ΦΟΠ - ΓΕΡΑΝΙΟΥ 16 - ΚΟΣΤΟΣ 82,64 €
ΣΥΝΟΛΟ: 418,70 €
ΥΠΟΛΟΙΠΟ: 11,30 €
Το ποσό έχει κατατεθεί στο λογαριασμό του δήμου με το υπ’ αριθ. Γραμμάτιο Είσπραξης Υπολόγων ΓΕΥ
4/9-11-2017, ύψους 11,30 €.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), του
άρθρου 24 του Ν. 3613/2007 και το Π.Δ. 80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει το λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μόνιμη υπάλληλο του
Δήμου, Μητσιάδη Ευτυχία, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των τετρακοσίων δέκα οκτώ ευρώ
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και εβδομήντα λεπτών (418,70) και καλώς απεδόθη το υπόλοιπο ποσό των έντεκα ευρώ και τριάντα
λεπτών (11,30) στον λογαριασμό του Δήμου με το υπ’ αριθ. 4/9.11.2017 γραμμάτιο είσπραξης
υπολόγων για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ του κόστους τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων, σύμφωνα
με το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.32599/2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών, κ. Γουρλή.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 362/2017 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

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 16.11.2017

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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