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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9316/31.3.2017 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. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,
3. Παπαδόπουλος Κων/νος 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, 7.
Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, 8. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 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. Μακρής και Συρίγου και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ.
Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 84/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την χορήγηση στοιχείων αγωγών αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων από την ΕΥΔΑΠ.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το
ο

14 θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9807/2017 έγγραφο
του αντιδημάρχου κ. Καλαρρύτη, το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση, διάθεση και ψήφιση
πίστωσης ποσού 292 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6279.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, για την
έκδοση εντάλματος προπληρωμής καθώς και τον ορισμό υπολόγου, για την πληρωμή της ΕΥΔΑΠ
προκειμένου να χορηγηθούν στοιχεία αγωγών αποχέτευσης ομβρίων και ακαθάρτων τα οποία θα
χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό έργων της πόλης.
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
Εγκρίνει τη δαπάνη και ψηφίζει πίστωση ποσού διακοσίων ενενήντα δύο ευρώ (292,00) σε βάρος
του Κ.Α. 35.6279.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής για την πληρωμή της ΕΥΔΑΠ προκειμένου να χορηγηθούν στοιχεία αγωγών αποχέτευσης
ομβρίων και ακαθάρτων τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τον σχεδιασμό έργων της πόλης, στο όνομα
του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, Σχίζα Κων/νου και με τρίμηνη απόδοση από την έκδοση του Χ.Ε.Π.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 84/2017 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 6.4.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΜΑΡΓΑΡΩΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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