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Της 1
ης 

 έκτακτης συνεδρίασης που έγινε την Πέµπτη 4 Ιανουαρίου 2018, ύστερα από τη µε 

αριθ. πρωτ. 279/10/4-1-2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα. 

 

Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά. 

 

Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία,   

Καλογερόγιαννης  Παναγιώτης και Καρβουνάς Νικόλαος, τακτικά µέλη.  

 

Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,  Αργουδέλης 

Αλέξανδρος, Κάρλες Αναστάσιος, Μελά Σταυρούλα και  Σαλπέας Ηλίας. 

  

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή, που συνήλθε εκτάκτως σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν. 3852/10, βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10. 

 

 

 

ΘΕΜΑ  ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ 

 

Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 6.393,86 € σε βάρος των Κ.Α. 

20.6253.01 (821,97 €) και 20.6252.01 (5.571,89 €) του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

οικονοµικού έτους 2018 και έκδοση ισόποσου εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του 

υπαλλήλου µας Γιαννουσόπουλου Νικόλαου, για την πληρωµή ασφαλίστρων των 

οχηµάτων της πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, σύµφωνα µε τη σχετική 

συνηµµένη κατάσταση. 

 

 Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα, ύστερα από τη λήψη της µε αριθ. 

πρωτ. 183/05/2018 εισήγησης της ∆/νσης ∆ηµοτικής Περιουσίας & Κτηµατολογίου – Τµήµα 

Κινητής Περιουσίας και της συνηµµένης σε αυτή κατάστασης οχηµάτων,  οι οποίες έχουν ως 

εξής: 
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 Η Ο.Ε., αφού είδε: 

• την πιο πάνω εισήγηση της υπηρεσίας και τη συνηµµένη σε αυτή κατάσταση 

οχηµάτων,  

• το µε αριθ. 20 αίτηµα ανάληψης δαπάνης µε α/α 4 του µητρώου δεσµεύσεων, 

για ποσό 821,97 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6253.01 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2018  

• το µε αριθ. 21 αίτηµα ανάληψης δαπάνης µε α/α 5 του µητρώου δεσµεύσεων, 

για ποσό 5.571,89 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6252.01 του προϋπολογισµού του 

∆ήµου οικονοµικού έτους 2018  

• τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 «περί αρµοδιοτήτων της 

Οικονοµικής Επιτροπής», του Ν. 3463/06 άρθρο 172 «περί ενταλµάτων 

προπληρωµής»), σε συνδυασµό µε τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του από 17-5-59 

Β.∆. «περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και 

Κοινοτήτων» και του Π.∆. 80/2016, 

 

 Αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου µετά από διαλογική συζήτηση των µελών της,  

 

 

Αποφασίζει οµόφωνα 

 
1. Εγκρίνει τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης. 

 

2. Εγκρίνει τη δαπάνη και  διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού 6.393,86 € σε βάρος 

των Κ.Α. 20.6253.01 (821,97 €) και 20.6252.01 (5.571,89 €) του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018 (σχετ. τα µε αρ. 20 και 21 αιτήµατα ανάληψης 

υποχρέωσης µε α/α 4 & 5 αντίστοιχα, του µητρώου δεσµεύσεων) 

 

3. Εγκρίνει την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού 6.393,86 € σε 

βάρος των Κ.Α. 20.6253.01 (821,97 €) και 20.6252.01 (5.571,89 €) του 

προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, στο όνοµα του υπαλλήλου µας 

Γιαννουσόπουλου Νικόλαου, για την πληρωµή ασφαλίστρων των οχηµάτων της 

πρώην ∆ηµοτικής Επιχείρησης ∆ΕΠΕΠ, σύµφωνα µε τη σχετική συνηµµένη 

κατάσταση. 

 

4. Ορίζει τρίµηνη προθεσµία από την έκδοση του πιο πάνω εντάλµατος 

προπληρωµής, για απόδοση λογαριασµού από τον υπόλογο. 
 

 

 
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ - ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 

 

ΒΕΝΤΟΥΡΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 

 

ΖΗΛΑΚΟΥ ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ 

 

 

ΚΑΛΟΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓ. 

 

ΚΑΡΒΟΥΝΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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