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Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..257/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..22ης/12-7-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2019.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..09:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου,
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.
24521/28-6-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης:
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε
αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου προς τούτο».
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
κου. Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.».
ΘΕΜΑ 2ο: «Β’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού, ανοικτού διαγωνισµού
για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου
∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού
προϋπολογισµού 406.000,00€..».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο. 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31518600-6 Α∆ΑΜ: 19REQ004549851
και 2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη του
ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο:
« Τροποποίηση-Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης ».».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 9ο: «α) Έγκριση του 2ου πρακτικού για την εξέταση εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
–
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) β) Τεχνική αξιολόγηση - βαθµολόγηση».
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός ορίου οικονοµικής προσφοράς χαµηλότερο από το
οποίο κάθε οικονοµική προσφορά του διαγωνισµού του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»,
προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), κρίνεται ως ασυνήθιστα
χαµηλή».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ηλεκτρολογικών Ειδών»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Μαγκαβέτσου Σοφία περί καταβολής αποζηµίωσης
λόγω πτώσης δέντρου.».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση
Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος»».
 ΘΕΜΑ
14ο:
«Έγκριση
Έκδοσης
Χρηµατικού
Εντάλµατος
Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ,
Καρτών Καυσαερίων και Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου.».
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη- Aστική Κερδοσκοπική εταιρία
Πολιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά µουσικών οργάνων
και εξαρτηµάτων τους».
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ.
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του
∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµους ιδιώτες για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου.».
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ΘΕΜΑ 25ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.».
ΘΕΜΑ 26ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ
ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
&
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (αρ. 6 §4 ν. 2664/98) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ &
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος θεόδωρος.
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Τσούκας Παναγιώτης
Καλαφατέλης Ιωάννης
Κριεµάδης Στέφανος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Τα αριθ. 13 και 15 θέµατα της ηµερήσιας διάταξης προτάθηκαν.
Αριθµός Απόφασης: ..257/2019..
 ΘΕΜΑ
14ο:
«Έγκριση
Έκδοσης
Χρηµατικού
Εντάλµατος
Προπληρωµής για την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ,
Καρτών Καυσαερίων και Βεβαίωσης Ταχογράφων».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
ΣΧΕΤ.:
Το υπ' αριθµ. 25530/5-7-19 έγγραφο µε θέµα : Λήψη Απόφασης
∆ηµάρχου για Έγκριση
∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Καταβολή Παραβόλων και
∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών
Καυσαερίων και Βεβαίωσης Ταχογράφων.

Έχοντας υπόψη:

1. το άρθρο 72 παρ. 1 περιπτ. ∆ του Ν. 3852/10,
2. τις διατάξεις του Π.∆.. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες»,
3. το άρθρο 177 του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/28-06-2016) το οποίο καταργεί τα
4.
5.
6.
7.
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άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 “∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη” (ΦΕΚ
Α/141/17-8-2010),
τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2019 (839/2018 Α∆Σ),
το µε αρ. Πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 έγγραφο της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης µε το οποίο ο Συντονιστής της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επικύρωσε
τον π/υ ο.ε 2019
το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως αναλυτικά
αναφέρεται στο (α) ,
τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο (β) και (γ)
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8. την ΑΑΥ …/2019,
α) το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να
εγκρίνεται η έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά,
εφόσον η πληρωµή µε τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή
απρόσφορη.
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών
υπαλλήλων.»
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59
τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό
του νόµου, εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται
υπόλογος οφειλών εντός της τακτής προθεσµίας να αποδώσει λογαριασµό της
διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων, υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά
και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος
προπληρωµής αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον
να λήγει ένα τουλάχιστον µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.
2. Επί τη αιτιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένη
παράγραφο προθεσµία να παραταθεί επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει
πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους.»
β) µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος
προπληρωµής δια δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι
υπολόγου µη αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής.
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών
του δηµάρχου προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η
δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.
4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβεί το ποσόν του
εντάλµατος προπληρωµής.»

και
γ) µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’
αυτών διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν,
ευθυνόµενοι δια πάσαν τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των
υπολόγων άµα τη εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη
χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το
Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφόσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήµου. Οι
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά των
δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της
καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα
αναγράφονται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και αναλήψεις.».
Ο ∆ήµος πρέπει να πληρώσει για τα οχήµατα του στόλου του:

1. παράβολα και δαπάνη ΚΤΕΟ όπως αναφέρονται στον Πίνακα Ι,
2. δαπάνη έκδοσης κάρτας καυσαερίων όπως αναφέρονται στον Πίνακα ΙΙ,
ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ∆ΑΠΑΝΗ ΚΤΕΟ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ
Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ (€)

1
2

ΚΗΙ7256
ΚΗΗ6153

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

65
130

4

ΑΔΑ: 6ΚΨΗΩ93-Τ7Λ

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

ΚΗΗ6168
ΚΗΙ3072
ΚΗΙ6566
ΚΗΟ6029
ΚΗΟ6199
ΚΗΙ7287
ΚΗΟ6166
ΚΗΙ3034
ΚΗΙ7312
ΚΗΗ2253

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ
Υ∆ΡΟΦΟΡΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΣΥΝΟΛΟ

130
65
65
130
130
130
130
65
130
65

1235

6. την ανάγκη έκδοσης Κάρτα Καυσαερίων για τα παρακάτω οχήµατα του
∆ήµου όπως αναγράφονται στον πίνακα ΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ∆ΑΠΑΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΚΑΡΤΑΣ ΚΑΥΣΑΕΡΙΩΝ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ
Α/Α

ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ (€)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ΚΗΟ6028
ΚΗΙ3109
ΚΗΙ3058
ΚΗΗ6415
ΚΗΙ7262
ΚΗΙ7296
ΚΗΙ7293
ΚΗΙ3019
ΚΗΗ2155
ΚΗΗ2254
ΚΗΙ9647
ΚΗΟ6058
ΚΗΙ7313
ΚΗΙ3145

ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΦΟΡΤΗΓΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

5
5
5
5
5
9
9
9
9
9
9
9
9
9

ΣΥΝΟΛΟ

106

7. την ανάγκη έκδοσης βεβαίωσης πιστοποιητικού ταχογράφου για τα
παρακάτω οχήµατα του ∆ήµου όπως αναγράφονται στον πίνακα ΙΙΙ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ: ∆ΑΠΑΝΗ ΕΚ∆ΟΣΗΣ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ
Α/Α
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ΑΡ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΥΠΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟ (€)

1

ΚΗΗ2253

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2
3
4

ΚΗΙ7312
ΚΗΟ6166
ΚΗΗ6418

50
50
50

ΣΥΝΟΛΟ

200

50
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Όπως προκύπτει από τους ανωτέρω πίνακες, απαιτείται συνολικό ποσό 1.700 € (=
1.235€ + 106 + 200 από τους ανωτέρω πίνακες + 159€ ως περιθώριο ασφαλείας) και
διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος ου ΚΑ 10.6323.0002 «∆απάνες για Καταβολή
Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση Πινακίδων Αυτ/των κλπ» του προϋπολογισµού του ∆ήµου
ο.ε 2019 .

Κατόπιν των ανωτέρω :
παρακαλούµε να ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έκδοση
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του
υπαλλήλου του ∆ήµου Παναγιώτη Ζαφειράκο , συνολικό ποσό 1.700,00 € µε σκοπό την
αντιµετώπιση της προαναφερθείσας δαπάνης.

Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 τις διατάξεις του Π.∆.. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους
διατάκτες»,
 το άρθρο 177 του Ν.4270/2014(ΦΕΚ 143/28-06-2016) το οποίο
καταργεί τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010 “∆ηµοσιονοµική
∆ιαχείριση και Ευθύνη” (ΦΕΚ Α/141/17-8-2010),
 τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του οικ. Έτους 2019 (839/2018 Α∆Σ),
 το µε αρ. Πρωτ. 118577/37383/01-02-2019 έγγραφο της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης µε το οποίο ο Συντονιστής της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης επικύρωσε τον π/υ ο.ε 2019
 το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/06), όπως
αναλυτικά αναφέρεται στο (α) ,
 τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος
Α'), όπως αναλυτικά αναφέρεται στο (β) και (γ)
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ.
Εγκρίνει την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής µε
απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Παναγιώτη
Ζαφειράκο , συνολικό ποσό 1.700,00 € µε σκοπό την αντιµετώπιση της
δαπάνης για την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών
Καυσαερίων και Βεβαίωσης Ταχογράφων.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
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∆ήµαρχος

5. Καλαφατέλης Ιωάννης.
6. Κριεµάδης Στέφανος.

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Περιβάλλοντος.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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