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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 32ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 22 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 33128/17.11.2017 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 πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Σερέτη
Χριστίνα, τακτικά μέλη, 4. Καλούδης Κων/νος, 5. Γεωργίου Δημήτριος αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ.
1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 3. Κορμά-Γκουτζίανα Δήμητρα, 4.
Αντύπας Γεώργιος, 5. Αναγνώστου Ιωάννης, 6. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν
αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόν στη
συνεδρίαση είναι ο υπάλληλος του Δήμου κ. Κακάτσιος.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Αποδόσεις ενταλμάτων προπληρωμής
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 9ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, την υπ’ αριθ. πρωτ.
33417/21.11.2017 αναφορά του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, κ. Κακάτσιου Γεωργίου, σχετικά με την
απόδοση εντάλματος προπληρωμής για πληρωμή Εξόδων κίνησης ιδιοκτήτων μεταφορικών μέσων –
διόδια, το οποίο έχει ως εξής:
Σας γνωρίζω ότι: με την αρ. 07/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση €
4.000,00 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6411.0003 και του ισχύοντος προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού
έτους 2017 ,σύμφωνα με την οποία εξεδόθη το 37/17 ένταλμα προπληρωμής για Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων
μεταφορικών μέσων-διόδια.
Απεδόθη το ποσό των € 4.000,00 την 27/01/2017 αρ. αποδ. Εισπρ.244 «Αττικές Διαδρομές ΑΕ».
Επίσης με την αριθ. 93/17 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση € 11.000,00
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6411.0003 και του ισχύοντος προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού έτους 2017,
σύμφωνα με την οποία εξεδόθη το 128/17 ένταλμα προπληρωμής, για όμοιες δαπάνες
Απεδόθη το ποσό των € 11.000,00 τμηματικά ώς εξής:
α. με την αρ. 39306712-2 επιταγή 10/05/2017 ποσό 4.000,00 € (απ. Εισπρ. 251)
β. με την αρ. 39306713-1 επιταγή 06/06/2017 ποσό 3.000,00 € (απ. Εισπρ. 255)
γ. με την αρ. 39306714-9 επιταγή 07/08/2017 ποσό 3.000,00 € (απ. Εισπρ. 271)
δ. με την αρ. 39306715-7 επιταγή 23/10/2017 ποσό 1.000,00 € (απ. Εισπρ. 289)
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Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και αφού
έλαβε υπόψη ότι καλώς έγινε η δαπάνη και ότι τα δικαιολογητικά που προσκομίστηκαν δικαιολογούν
απολύτως τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για το σκοπό αυτό
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου, Κακάτσιο Γεώργιο, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των τεσσάρων χιλιάδων ευρώ
(4.000,00) σύμφωνα με την από 21.11.2017 αναφορά του, για την πληρωμή εξόδων κίνησης
ιδιοκτήτων μεταφορικών μέσων – διόδια
2. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου, Κακάτσιο Γεώργιο, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των έντεκα χιλιάδων ευρώ
(11.000,00) σύμφωνα με την από 21.11.2017 αναφορά του, για την καταβολή εξόδων διέλευσης των
Δημοτικών οχημάτων από την Αττική Οδό.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 386/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.11.2017

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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