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από το πρακτικό της 30ης συνεδρίασης
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.: 388/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Απόδοση ενταλμάτων προπληρωμής.
Ο Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρης, που εισηγήθηκε το 6ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τις υπ’ αριθ. πρωτ. 24480/13.12.2018
(Μητσιάδη Ευτυχία), 24617/14.12.2018 (Πιλάτη Μαρία), 24569/14.12.2018 (Γερονίκος Ιωάννης),
24571/1.12.2018 (Γερονίκος Ιωάννης), 24573/14.12.2018 (Παπαθανασίου Αθανάσιος), 24934/19.12.2018
(Κακάτσιος Γεώργιος), 24936/19.12.2018 (Σαφάκα Δέσποινα) και 25043/19.12.2018 (Κακάτσιος Γεώργιος)
αναφορές υπαλλήλων του Δήμου σχετικά με αποδόσεις ενταλμάτων προπληρωμής, οι οποίες έχουν ως εξής:
1. Παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην απόδοση του εντάλματος προπληρωμής 1033/6-7-2018 ύψους
2.025,00 € για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ του κόστους τοποθέτησης φωτιστικών σωμάτων όπως
παρακάτω:
Εξόφληση οφειλών: 82,64 € για Απόλλωνος 41, Ηλιούπολη
Εξόφληση οφειλών: 164,48 € για Δαιδάλου 1 & 5, Ηλιούπολη
Εξόφληση οφειλών: 741,08 € για Ιουστίνου 6 & Ιουστίνου 9, Ηλιούπολη
Εξόφληση οφειλών: 82,64 € για Μαυροκορδάτου 23, Ηλιούπολη
Εξόφληση οφειλών: 82,64 € για Νυμφών 35, Ηλιούπολη
Σύνολο: 1.153,36 €
Υπόλοιπο: 871,70 €
Το ποσό έχει κατατεθεί στο λογαριασμό του δήμου με το υπ’ αριθ. Γραμμάτιο Είσπραξης Υπολόγων ΓΕΥ
3/12-12-2018 ύψους 871,70 €
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2. Σας γνωρίζω ότι με την αρ. 27/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση € 1.000,00
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 15.6473.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με την οποία
εκδόθηκε το Χ.Ε. 186/2018 για Δαπάνες Συμμετοχής του Δήμου σε Πρόγραμμα Μαστογραφιών.
Αποδόθηκε το ποσό των 80,00 € στο «Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων» για δαπάνες
συμμετοχής του Δήμου σε πρόγραμμα ψηφιακών μαστογραφιών οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στις
2.3.2018 και 1.6.2018 ( σύμφωνα και με τις αποδείξεις πληρωμής των σχετικών εξόδων) και κατατέθηκε
το υπόλοιπο ποσό 920,00 €, στον λογαριασμό του Δήμου, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ.
Παρακαλώ για την απόδοση Χ.Ε. προπληρωμής.
3. Σας γνωρίζω ότι με την αρ.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 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκε το 12/2018 αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής για δαπάνες επιθεώρησης καταλληλόλητας οχημάτων ΚΤΕΟ.
Αποδόθηκε το ποσό των: 1820 €
Επιστροφή στο ταμείο του Δήμου: 6180 €
4. Σας γνωρίζω ότι με την αρ.15/2018 (ΑΔΑ: 9Π6ΑΩΡΥ-ΝΥΟ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής
ψηφίστηκε πίστωση: χιλίων ευρώ (1.000,00) σε βάρος του Κ.Α.:30.6323.0002 και τριών χιλιάδων ευρώ
(3,000,00) σε βάρος του Κ.Α.:35.6323.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, σύμφωνα με το
οποίο εκδόθηκε το 51/2018 αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες επιθεώρησης
καταλληλόλητας οχημάτων ΚΤΕΟ.
Αποδόθηκε το ποσό των : 1200 €
Επιστροφή στο ταμείο του δήμου: 2800 €
5. Σας γνωρίζω ότι με την αρ.15/2018(ΑΔΑ:9Π6ΑΩΡΥ-ΝΥΟ) απόφαση της οικονομικής επιτροπής
ψηφίστηκε πίστωση χιλίων ευρώ (1.000,00) σε βάρος του Κ.Α.:15.6323.0001 και ποσό χιλίων
πεντακοσίων ευρώ (1.500,00) σε βάρος του Κ.Α:10.6323.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου,
σύμφωνα με το οποίο εκδόθηκε το 50/2018 αντίστοιχο χρηματικό ένταλμα προπληρωμής για δαπάνες
επιθεώρησης καταλληλόλητας οχημάτων ΚΤΕΟ.
Αποδόθηκε το ποσό των : 778 €
Επιστροφή στο ταμείο του δήμου: 1722 €
6. Σας γνωρίζω ότι: με την αρ. 19547/2018 απόφαση Δημάρχου ψηφίστηκε πίστωση € 4.980,00 σε βάρος του
Κ.Α.Ε. 20.6411.0003 και του ισχύοντος προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού έτους 2018 ,σύμφωνα με
την οποία εκδόθηκε το 1625/18 ένταλμα προπληρωμής για Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών
μέσων-διόδια. Με την 311/18 απόφαση της Οικονομικής ορίσθηκα υπόλογος του ανωτέρω εντάλματος
προπληρωμής.
Αποδόθηκε

το ποσό των € 4.980,00 την 17.10.2018 αρ. αποδ. Εισπρ. 327/17.10.2018

«Αττικές

Διαδρομές ΑΕ».
7. Σας γνωρίζω ότι με την αρ. 15/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση € 5.000,00
σε βάρος του Κ.Α.: 30.6411.0004 και Κ.Α.: 20.6411.0005 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου
σύμφωνα με την οποία εκδόθηκαν τα 52/2018 και 53/2018 εντάλματα προπληρωμής για την καταβολή
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δαπανών ελέγχου – εργασιών – έκδοσης πιστοποιητικών από ελεύθερο επαγγελματία για τα οχήματαυποχρεωτικά εκδιδόμενα από την νομοθεσία. Με την 267/29-08-2018 (ΑΔΑ: 699ΨΖΩΡΥ-ΞΣΦ) απόφαση
τις Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε παράταση απόδοσης.
Αποδόθηκε το ποσό των 2.170,00€, και το υπόλοιπο ποσό 2.830,00€, κατατέθηκε στον λογαριασμό του
Δήμου, στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
8. Σας γνωρίζω ότι: με την αρ. 15/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ψηφίστηκε πίστωση €
6.000,00 σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6264.0003 και του ισχύοντος προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού
έτους 2018 ,σύμφωνα με την οποία εκδόθηκε το 11/18 ένταλμα προπληρωμής για «Δαπάνες επιθεώρησης
καταλληλότητας μηχανημάτων έργου».
Αποδόθηκε το ποσό των € 5.328,44 το δε υπόλοιπο 671,56 € κατετέθη στο λογαριασμό του Δήμου.
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 έγιναν οι δαπάνες και ότι τα δικαιολογητικά που
προσκομίστηκαν δικαιολογούν απολύτως τα ποσά που χρησιμοποιήθηκαν για τους σκοπούς αυτούς
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μόνιμη υπάλληλο του
Δήμου, Μητσιάδη Ευτυχία, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των χιλίων εκατόν πενήντα τριών ευρώ
και τριάντα έξι λεπτών (1.153,36) και καλώς αποδόθηκε το υπόλοιπο ποσό των οκτακοσίων εβδομήντα
ευρώ και εβδομήντα λεπτών (871,70) στον λογαριασμό του Δήμου με το υπ’ αριθ. ΓΕΥ 3/12.12.2018
γραμμάτιο είσπραξης υπολόγων για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ του κόστους τοποθέτησης φωτιστικών
σωμάτων επί διαφόρων οδών του Δήμου, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24480/13.12.2018 αναφορά
της
2. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου, Πιλάτη Μαρία, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των ογδόντα ευρώ (80,00) και καλώς
αποδόθηκε το υπόλοιπο ποσό των εννιακοσίων είκοσι ευρώ 920,00) στον λογαριασμό του Δήμου στην
ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ για δαπάνες συμμετοχής του Δήμου σε πρόγραμμα μαστογραφιών, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. πρωτ. 24617/14.12.2018 αναφορά της
3. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου, Γερονίκο Ιωάννη, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των χιλίων οκτακοσίων είκοσι ευρώ
(1.820,00) και καλώς αποδόθηκε το υπόλοιπο ποσό των έξι χιλιάδων εκατόν ογδόντα ευρώ (6.180,00)
στον λογαριασμό του Δήμου για την πληρωμή δαπανών επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων
ΚΤΕΟ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24569/14.12.2018 αναφορά του
4. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου, Γερονίκο Ιωάννη, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των χιλίων διακοσίων ευρώ (1.200,00)
και καλώς αποδόθηκε το υπόλοιπο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (2.800,00) στον
λογαριασμό του Δήμου για την πληρωμή δαπανών επιθεώρησης καταλληλότητας οχημάτων ΚΤΕΟ,
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24571/14.12.2018 αναφορά του
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5. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου, Παπαθανασίου Αθανάσιο, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των επτακοσίων εβδομήντα
οκτώ ευρώ (778,00) και καλώς αποδόθηκε το υπόλοιπο ποσό των χιλίων επτακοσίων είκοσι δύο ευρώ
(1.722,00) στον λογαριασμό του Δήμου για την πληρωμή δαπανών επιθεώρησης καταλληλότητας
οχημάτων ΚΤΕΟ, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24573/14.12.2018 αναφορά του
6. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου, Κακάτσιου Γεωργίου, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των τεσσάρων χιλιάδων
εννιακοσίων ογδόντα ευρώ (4.980,00) για την πληρωμή εξόδων κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών
μέσων – διόδια, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24934/19.12.2018 αναφορά του
7. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από την μόνιμη υπάλληλο του
Δήμου, Σαφάκα Δέσποινας, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των δύο χιλιάδων εκατόν εβδομήντα
ευρώ (2.170,00) και καλώς αποδόθηκε το υπόλοιπο ποσό των δύο χιλιάδων οκτακοσίων τριάντα ευρώ
(2.830,00) στον λογαριασμό του Δήμου για την καταβολή δαπανών ελέγχου – εργασιών – έκδοσης
πιστοποιητικών από ελεύθερο επαγγελματία για τα οχήματα – υποχρεωτικά εκδιδόμενα από την
νομοθεσία, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 24936/19.12.2018 αναφορά της
8. Εγκρίνει τον λογαριασμό που αποδίδεται σύμφωνα με τα ανωτέρω από τον μόνιμο υπάλληλο του
Δήμου, Κακάτσιου Γεωργίου, και θεωρεί ότι καλώς έγινε η δαπάνη των πέντε χιλιάδων τετρακοσίων
ογδόντα πέντε ευρώ και τριάντα δύο λεπτών (5.48μ5,32) και καλώς αποδόθηκε το υπόλοιπο ποσό των
πεντακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ (514,00) στον λογαριασμό του Δήμου για την πληρωμή εξόδων
κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων – διόδια, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. 25043/19.12.2018
αναφορά του

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 388/2018 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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