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

Σήμερα 19 Οκτωβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό
Κατάστημα εκτάκτως συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 19715/16.10.2018
πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Μπασούρης
Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 6. Γεωργίου Δημήτριος,
αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Αναγνώστου
Ιωάννης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο Δήμαρχος κ. Βαλασόπουλος και οι υπάλληλοι του Δήμου,
κ.κ. Κατσάρης, Κουβελέτσου, Παπαθανασίου, Παπακώστα και Συρίγου.
Η κ. Πρόεδρος ζήτησε από το Σώμα την έγκρισή του για την πρόταξη του 4ου θέματος και κάλεσε
τον υπάλληλο κ. Παπαθανασίου, να το εισηγηθεί.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 315/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Παρατάσεις ενταλμάτων προπληρωμής.
Ο υπάλληλος του Δήμου, κ. Παπαθανασίου, που εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης,
έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ’ αριθ. πρωτ. 19833/17.10.2018 αναφορά του
τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, Γερονίκου Ιωάννη και την υπ’ αριθ. πρωτ. 19887/17.10.2018 αναφορά του
τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, κ. Παπαθανασίου Αθανασίου, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Σας γνωρίζω ότι με την υπ’ αριθ. 15/2018 (ΑΔΑ:9Π6ΑΩΡΥ-ΝΥΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ψηφίστηκε πίστωση οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) σε βάρος του Κ.Α.20.6323.0002, ποσό χιλίων ευρώ
(1.000,00) σε βάρος του Κ.Α.30.6323.0002 και ποσό τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) σε βάρος του
Κ.Α.35.6323.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με την οποία εκδόθηκαν τα
12/2018 και 51/2018 αντίστοιχα χρηματικά εντάλματα προπληρωμής για δαπάνες επιθεώρησης
καταλληλόλητας οχημάτων ΚΤΕΟ, κλπ. Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την
παράταση απόδοσης των πιο πάνω λογαριασμών έως την 31/12/2018, λόγω χρηματικού υπολοίπου.
2. Σας γνωρίζω ότι με την υπ’ αριθ. 15/2018 (ΑΔΑ:9Π6ΑΩΡΥ-ΝΥΟ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
ψηφίστηκε πίστωση: χιλίων (1.000,00 ) σε βάρος του Κ.Α.15.6323.0001, ποσό χιλίων πεντακοσίων
(1.500,00) σε βάρος του Κ.Α.10.6323.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με την
οποία εκδόθηκε το 50/2018 αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες επιθεώρησης
καταλληλόλητας οχημάτων ΚΤΕΟ, κλπ. Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την
παράταση απόδοσης των πιο πάνω λογαριασμών έως την 31/12/2018, λόγω χρηματικού υπολοίπου.
Η Οικονομική Επιτροπή
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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
1. Εγκρίνει την παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής έως την 31.12.2018, για δαπάνες
επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων ΚΤΕΟ, κλπ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.
19833/17.10.2018 αναφορά του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, Γερονίκου Ιωάννη, το οποίο είχε
εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής. και εκδόθηκαν τα 12/2018 και
51/2018 χρηματικά εντάλματα
2. Εγκρίνει την παράταση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής έως την 31.12.2018, για δαπάνες
επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων ΚΤΕΟ, κλπ., σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ.
19887/17.10.2018 αναφορά του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου, Παπαθανασίου Αθανασίου, το οποίο
είχε εγκριθεί με την υπ’ αριθ. 15/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και εκδόθηκε το 50/2018
χρηματικό ένταλμα

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 315/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.10.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ
ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

2

