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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 34η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 25-6-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 292/2018

ΘΕΜΑ: ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ ΚΛΟΚΟΥΖΑ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 25 του μηνό̋ Ιουνίου 2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 25172/21-6-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση έξι (6) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Αννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6)
Κων/νο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1)Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋), 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ - Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋,
κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Κατόπιν εισήγαγε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και ζήτησε από τα μέλη τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
να αποφανθούν για το κατεπείγον του Ε.Η.Δ. θέματο̋. Το Σώμα μετά από ψηφοφορία ΟΜΟΦΩΝΑ
αποφάσισε το κατεπείγον του θέματο̋ και την ένταξή του στην ημερήσια διάταξη.
Στη συνέχεια εισηγούμενο̋ το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. 25651/25-6-2018
έγγραφο του τμήματο̋ Λογιστηρίου τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:

·
·
·

Σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 261/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η μετακίνηση οχημάτων
του Δήμου μα̋ στα Διαβατά Θεσσαλονίκη̋ προκειμένου να εκτελεσθεί η εργασία ‘προμήθεια 2 καινούργιων
υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων & τοποθέτηση αυτών σε υπάρχοντα οχήματα του Δήμου», τη̋ οποία̋
ανάδοχο̋ μετά από αντίστοιχο διαγωνισμό αναδείχτηκε η εταιρεία “ΗΦΑΙΣΤΟΣ”.
Τα οχήματα αυτά έχουν αριθμού̋ κυκλοφορία̋ ΜΕ 59498 & ΜΕ 66475 (καδοπλυντήρια) και θα μετακινηθούν
διαδοχικά στη Θεσσαλονίκη από τον οδηγό του Τμήματο̋ διαχείριση̋ & Συντήρηση̋ Οχημάτων του Δήμου
Κλόκουζα Σπύρο συνοδεία του μηχανοτεχνίτη (μηχανικού αυτοκινήτων ) Τζίμα Δημητρίου.
Τα έξοδα για την ω̋ άνω μετακίνηση των δύο υπαλλήλων του Δήμου αναλύονται ω̋ εξή̋ :
Καύσιμα των οχημάτων του Δήμου: 500 λίτρα πετρέλαιο κίνηση̋ × 1,401 € ανά λίτρο (τιμή πετρελαίου
κίνηση̋ τη̋ 31/5/2018 από το καθημερινό δελτίο επισκόπηση̋ τιμών υγρών καυσίμων : 700,5 €.
Διόδια 77,65 € κόστο̋ διαδρομή̋ Αθήνα Θεσσαλονίκη × 4 διαδρομέ̋ :310,6€.
Ημερήσια αποζημίωση (ΦΕΚ 94/Α/2015) 40 € το άτομο × 2 άτομα × 3 ημέρε̋: 240 €.
Έξοδα διανυκτέρευση̋ των υπαλλήλων (ΦΕΚ 94/Α/2015) 72 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) την βραδιά
ανά άτομο ×2 άτομα ×3 ημέρε̋:432€
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Εισιτήρια για τι̋ διαδρομέ̋ επιστροφή̋ στο Κερατσίνι και στη Θεσσαλονίκη που θα πραγματοποιηθούν
προκειμένου να παραδοθούν και να παραληφθούν τα οχήματα του Δήμου (ΦΕΚ 94/Α/2015) 45,40 € ανά
άτομο × 2 άτομα × 2 διαδρομέ̋ ανά άτομο 181,6 €.
Συνολικό κόστο̋ 1864,7 €.
Επειδή οι ω̋ άνω δαπάνε̋ αφορούν σε έξοδα που προκαταβάλλονται, (διανυκτέρευση και μετακίνηση)
απαιτείται η έκδοση εντάλματο̋ προπληρωμή̋. Επιπλέον το ακριβέ̋ ποσό για κάθε συμμετέχοντα, θα
οριστικοποιηθεί μετά το κλείσιμο των ξενοδοχείων και των εισιτηρίων καθώ̋ τα έξοδα διανυκτέρευση̋ και
μετακίνηση̋ από τα Διαβατά προ̋ τον σταθμό ΟΣΕ και το αντίθετο δεν είναι δυνατόν να προβλεφθούν
επακριβώ̋. Αναλυτικοί πίνακε̋ θα επισυναφθούν στο σχετικό ένταλμα προπληρωμή̋ κατά την απόδοση
του υπόλογου υπάλληλου.
Κατόπιν των ανωτέρω και σύμφωνα με:
το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
την εγκύκλιο 41/71351/14-12-2010, ΚΕΦ. Δ’, παρ. 1.
τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
το Π.Δ. 80/2016
τον Ν. 4336/2015, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ9, ΦΕΚ 94/Α/2015
Την υπ’ αριθ. 261/2018 απόφαση του Δ.Σ.
Καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπω̋ αποφασίσει για:

1. Διάθεση πίστωση̋ χιλίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών (1.864,70 €) σε
βάρο̋ του Κ.Α. 20.6422.0001, του σκέλου̋ των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού του οικονομικού
έτου̋ 2018 και σύμφωνα με την με αριθ 674/25-6-2018 Έκθεση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ),
προκειμένου να καλυφθούν δαπάνε̋ που αφορούν σε διαδοχική μετακίνηση των οχημάτων με αριθ.
κυκλοφορία̋ ΜΕ 59498 & ΜΕ 66475 (καδοπλυντήρια) στα Διαβατά Θεσσαλονίκη̋ προκειμένου να
εκτελεσθεί η εργασία ‘προμήθεια 2 καινούργιων υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων & τοποθέτηση αυτών
σε υπάρχοντα οχήματα του Δήμου», τη̋ οποία̋ ανάδοχο̋ μετά από αντίστοιχο διαγωνισμό αναδείχτηκε η
εταιρεία “ΗΦΑΙΣΤΟΣ (κόστο̋ πετρελαίου κίνηση̋ και διοδίων), καθώ̋ και έξοδα κίνηση̋, διανυκτέρευση̋ και
ημερήσια αποζημίωση του οδηγού του Τμήματο̋ διαχείριση̋ & Συντήρηση̋ Οχημάτων του Δήμου
Κλόκουζα Σπύρο και του συνοδού μηχανοτεχνίτη (μηχανικού αυτοκινήτων ) Τζίμα Δημητρίου
2. Έγκριση έκδοση̋ εντάλματο̋ προπληρωμή̋ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Σπυρίδωνα Κλόκουζα
και τον ορισμό του ω̋ υπόλογου για την κάλυψη των ω̋ άνω δαπανών.
3. Η ημερομηνία απόδοση̋ του εν λόγω λογαριασμού για τη διαχείριση του ποσού που τυχόν δαπανήθηκε και
η απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου ορίζεται να γίνει έω̋ 25/09/2018.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:

]

1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
3.Την εγκύκλιο 41/71351/14-12-2010, ΚΕΦ. Δ’, παρ. 1.
4.Τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
5.Το Π.Δ. 80/2016
6.Τον Ν. 4336/2015, ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ Δ9, ΦΕΚ 94/Α/2015
7.Την υπ’ αριθ. 261/2018 απόφαση του Δ.Σ.

και μετά από διαλογική συζήτηση ο Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το εκτό̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.

Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει : 1) Τη Διάθεση πίστωση̋ χιλίων οκτακοσίων εξήντα τεσσάρων ευρώ και εβδομήντα λεπτών
(1.864,70 €) σε βάρο̋ του Κ.Α. 20.6422.0001, του σκέλου̋ των εξόδων του Δημοτικού Προϋπολογισμού
του οικονομικού έτου̋ 2018 και σύμφωνα με την με αριθ 674/25-6-2018 Έκθεση Ανάληψη̋ Υποχρέωση̋
(ΕΑΥ), προκειμένου να καλυφθούν δαπάνε̋ που αφορούν σε διαδοχική μετακίνηση των οχημάτων με αριθ.
κυκλοφορία̋ ΜΕ 59498 & ΜΕ 66475 (καδοπλυντήρια) στα Διαβατά Θεσσαλονίκη̋ προκειμένου να
εκτελεσθεί η εργασία ‘προμήθεια 2 καινούργιων υπερκατασκευών πλυντηρίων κάδων & τοποθέτηση αυτών
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σε υπάρχοντα οχήματα του Δήμου», τη̋ οποία̋ ανάδοχο̋ μετά από αντίστοιχο διαγωνισμό αναδείχτηκε η
εταιρεία “ΗΦΑΙΣΤΟΣ (κόστο̋ πετρελαίου κίνηση̋ και διοδίων), καθώ̋ και έξοδα κίνηση̋, διανυκτέρευση̋ και
ημερήσια αποζημίωση του οδηγού του Τμήματο̋ διαχείριση̋ & Συντήρηση̋ Οχημάτων του Δήμου
Κλόκουζα Σπύρο και του συνοδού μηχανοτεχνίτη (μηχανικού αυτοκινήτων ) Τζίμα Δημητρίου
2)Την έκδοση εντάλματο̋ προπληρωμή̋ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Σπυρίδωνα Κλόκουζα και
τον ορισμό του ω̋ υπόλογου για την κάλυψη των ω̋ άνω δαπανών.
3)Η ημερομηνία απόδοση̋ του εν λόγω λογαριασμού για τη διαχείριση του ποσού που τυχόν δαπανήθηκε
και η απαλλαγή του υπόλογου υπαλλήλου ορίζεται να γίνει έω̋ 25/09/2018.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (292)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 26-6-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ
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