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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 30ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 19 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις οικ. 24616/14.12.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο έξι επτά είναι παρόντα
πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Σερέτη Χριστίνα, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Καλούδης Κων/νος, 4.
Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 5. Ψυρρόπουλος Ευστάθιος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1.
Μπασούρης Μαρίνος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3. Ανύπας Γεώργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης,
τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Κατσάρης, Λαλλάς, Μπελιάς,
Πεταχτή, Διακομιχάλης και Συρίγου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 387/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση από την υπόλογο της Παγίας Προκαταβολής.
Η υπάλληλος του Δήμου, κ. Πεταχτή, που εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. 24667/2018 έγγραφό της, το οποίο έχει ως
εξής:
Σας γνωρίζω ότι με την 13/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω19ΤΩΡΥ-67Φ) περί
«Σύσταση παγίας προκαταβολής και ορισμός υπόλογου» ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00 €) σε βάρος των
Κ.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου

οικονομικού έτους 2018,την υπ΄αριθμ16 /2018 (ΑΔΑ:

6Θ94ΩΡΥ-ΧΞΡ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί «Ψήφισης δεκτικών κωδικών παγίας
προκαταβολής», εξεδόθη το με αριθ. 16/2018 χρηματικό ένταλμα , στο όνομα της υπόλογου Πεταχτή Σοφία.
Με την με αριθ. 379/2018 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 7ΥΞΗΩΡΥ-ΑΞΔ) εγκρίθηκαν οι
δαπάνες που πληρώθηκαν από την υπόλογο της Παγίας Προκαταβολής
Εκδόθηκαν τα κάτωθι χρηματικά εντάλματα αποκαταστάσεων της παγίας προκαταβολής και
εξοφλήθηκαν από τον ειδικό ταμία του Δήμου:
ΑΡ.ΕΝΤ. ΠΛΗΡΩΜΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ

ΠΟΣΟ

1902

ΑΡΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

395,70

1903

ΛΟΥΜΠΑΡΔΙΑΣ ΑΝΤ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

157,48

1904

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ ΑΕ

57,31

1905

ΦΡΑΓΚΙΟΥΔΑΚΗ Γ.Γ. ΟΕ

22,75

Το δε υπόλοιπο ποσό των 6.000,00 € έχει κατατεθεί στο ταμείο του Δήμου με το υπ’ αριθ. ΓΕΥ : 4/1312-2018.
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Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 172 του 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
Εγκρίνει το λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μόνιμη υπάλληλο του Δήμου,
κ. Πεταχτή Σοφία, και διαπιστώνει την έγκαιρη και κανονική επιστροφή της παγίας προκαταβολής έτους
2018, ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) συνολικά, όπως αυτή αποδόθηκε με ίσο χρηματικό ποσό που
κατατέθηκε στην ταμειακή υπηρεσία του Δήμου με το υπ’ αριθ. ΓΕΥ 4/13.12.2018 γραμμάτιο είσπραξης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 387/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 20.12.2018

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΨΥΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
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