ΑΔΑ: 64Γ9ΩΡΥ-2Ρ6

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.24 08:20:38
EET
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 32ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

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.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 387/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εκδόσεις ενταλμάτων προπληρωμής (ΔΕΔΔΗΕ και ΑΤΤΙΚΗ ΟΔΟ).

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το
10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τo υπ’ αριθ.
πρωτ. οικ.32290/2017 έγγραφο του Διευθυντή Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Γουρλή, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως προβείτε στην έγκριση της δαπάνης, την έκδοση ανάληψης δαπάνης, και την
έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 84,00 €στο όνομα της μονίμου υπαλλήλου κας Μητσιάδη Ευτυχίας
ΤΕ4 για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικού σώματος στην οδό Κονίτσης 4, Ηλιούπολη.
Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.32859/2017 έγγραφο
του Αντιδημάρχου κ. Καλαρρύτη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έκδοση εντάλματος προπληρωμής,
ψήφιση πίστωσης για ποσό τριών χιλιάδων πεντακοσίων (3.500,00) € σε βάρος του Κ.Α.:20.6411.0003
του προϋπολογισμού τρέχοντος έτους 2017, για την καταβολή εξόδων διέλευσης των Δημοτικών οχημάτων
από την Αττική Οδό, στο όνομα το, τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, το ανωτέρω χρηματικό ποσό θα
κατατεθεί από το Δήμο, στο λογαριασμό του υπολόγου που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, με διαχειριστή
τον παραπάνω τακτικό υπάλληλο και οι προπληρωμές από τον υπόλογο θα γίνονται τμηματικά σε δόσεις
στους συνδρομητικούς λογαριασμούς ,σύμφωνα με τις ανάγκες, έως και την 15/12/2017.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα Αποφασίζει
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1. Ψηφίζει πίστωση ποσού 84,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6279.0006 του ισχύοντος προϋπολογισμού
του Δήμου για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ τοποθέτησης
φωτιστικού σώματος στην οδό Κονίτσης 4, Ηλιούπολη, στο όνομα της υπαλλήλου του Δήμου,
Μητσιάδη Ευτυχίας και με απόδοση από την έκδοση του Χ.Ε.Π. έως 30.12.2017
2. Ψηφίζει πίστωσης ποσού 3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6411.0003 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου, για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή εξόδων
διέλευσης των δημοτικών οχημάτων από την Αττική Οδό, στο όνομα του τακτικού υπαλλήλου του
Δήμου, Κακάτσιου Γεωργίου. Το ανωτέρω χρηματικό ποσό θα κατατεθεί από το Δήμο, στο
λογαριασμό του υπολόγου

που τηρείται στην Εθνική Τράπεζα, με διαχειριστή τον παραπάνω

τακτικό υπάλληλο και οι προπληρωμές από τον υπόλογο θα γίνονται τμηματικά σε δόσεις στους
συνδρομητικούς λογαριασμούς ,σύμφωνα με τις ανάγκες, έως και την 15/12/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 387/2017 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
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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