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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 38η̋/2018 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 18-7-2018
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 326/2018

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ
ΑΝΑΠΛΙΩΤΗ ΧΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΥ 91.456,06€.

ΤΟΥ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΥ

ΙΩΑΝΝΗ

Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 18 του μηνό̋ Ιουλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 28932/13-7-2018 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 πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Πρόεδρο̋-Δήμαρχο̋), 2) Ελένη Καπουσίζογλου (Αντιπρόεδρο̋), 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋), 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋) και 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋), 2) Kωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (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΄αριθμ. 29045/13-7-2018
έγγραφο του τμήματο̋ ηλεκτρολογικού & συγκοινωνιών τη̋ Διεύθυνση̋ Τεχνικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει
ω̋ εξή̋:
Με την υπ΄αρ. 279/2018 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ (αρ. πρωτ. 29646/19-06-2018), εγκρίθηκε το
χρηματικό ένταλμα προπληρωμή̋ με αρ. 441/2018 συνόλου 91.456,06€ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου
Ιωάννη Αναπλιώτη, προκειμένου να πληρώσει:
1) το χρηματικό ποσό ύψου̋ 91118€ για εργασίε̋ υπογείωση̋-παραλλαγή̋ του εναερίου δικτύου χαμηλή̋
τάση̋ πέριξ τη̋ πλατεία̋ Κύπρου σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ πρωτ. εισερχ. 10585/14-03-2018 απάντηση τη̋
ΔΕΔΔΗΕ.
2) Το χρηματικό ποσό ύψου̋ 335,26€ για τέλη χορήγηση̋ νέα̋ παροχή̋ ισχύο̋ 8kVA (No 0) με αριθμό
παροχή̋ 12284435-01 για την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Βυζαντίου & Λεωφ.
Δημοκρατία̋ στο Κερατσίνι σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. εισερχ. 20716/29-05-2018 απάντηση τη̋
ΔΕΔΔΗΕ.
Τα παραπάνω ποσά αιτήθηκαν με το υπ’ αρίθμ. 22066/04.06.2018 έγγραφο προ̋ το τμήμα Λογιστηρίου,
Προϋπολογισμού & Οικονομική̋ Πληροφόρηση̋.
Επίση̋ στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται έξοδα χρήση̋ του δικτύου ΔΙΑΣ του Τραπεζικού συστήματο̋
ύψου̋ 1,30€ ανά συναλλαγή.
Με το παραπάνω χρηματικό ένταλμα (441/2018) ο υπάλληλο̋ εξόφλησε πλήρω̋ το ζητούμενο ποσό μέσω τη̋
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Τράπεζα̋ Πειραιώ̋ στι̋ 13/07/2018.
Συνημμένα υποβάλλονται τα αντίγραφα των παραστατικών πληρωμή̋ για τι̋ παραπάνω περιπτώσει̋.
Η απόδοση του συγκεκριμένου χρηματικού εντάλματο̋ προπληρωμή̋ θα γίνει σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ των
αρθρ. 40 και 41 του Ν.3871/2010.
Παρακαλώ σύμφωνα με το άρθρ.72 του Ν.3852/2010, όπω̋ εγκρίνετε την απόδοση του ανωτέρω χρηματικού
εντάλματο̋ προπληρωμή̋.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Δήμαρχο - Πρόεδρο κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010
3. Τι̋ διατάξει̋ των άρθρων 40 και 41 του Ν.3871/2010
4. Την υπ΄αρ. 279/2018 απόφαση τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋
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 την απόδοση του με αρ. 441/2018 χρηματικού εντάλματο̋ προπληρωμή̋ συνολικού ποσού
91.456,06€ στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου Ιωάννη Αναπλιώτη, προκειμένου να πληρώσει:
1) το χρηματικό ποσό ύψου̋ 91.118€ για εργασίε̋ υπογείωση̋-παραλλαγή̋ του εναερίου δικτύου χαμηλή̋
τάση̋ πέριξ τη̋ πλατεία̋ Κύπρου σύμφωνα με την υπ’ αρίθμ πρωτ. εισερχ. 10585/14-03-2018 απάντηση τη̋
ΔΕΔΔΗΕ.
2) Το χρηματικό ποσό ύψου̋ 335,26€ για τέλη χορήγηση̋ νέα̋ παροχή̋ ισχύο̋ 8kVA (No 0) με αριθμό
παροχή̋ 12284435-01 για την εγκατάσταση φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Βυζαντίου & Λεωφ.
Δημοκρατία̋ στο Κερατσίνι σύμφωνα με το υπ’ αρίθμ. πρωτ. εισερχ. 20716/29-05-2018 απάντηση τη̋
ΔΕΔΔΗΕ.
Επίση̋ στο παραπάνω ποσό συμπεριλαμβάνονται έξοδα χρήση̋ του δικτύου ΔΙΑΣ του Τραπεζικού συστήματο̋
ύψου̋ 1,30€ ανά συναλλαγή.
Με το παραπάνω χρηματικό ένταλμα (441/2018) ο υπάλληλο̋ εξόφλησε πλήρω̋ το ζητούμενο ποσό μέσω τη̋
Τράπεζα̋ Πειραιώ̋ στι̋ 13/07/2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (326)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 19-7-2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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