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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 62η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 14-11-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 494/2017

ΘΕΜΑ: ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 199/2017 ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΠΕΡΙ «ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΠΡΟΣΤΙΜΟΥ Ε΄ Δ.Ο.Υ.
ΠΕΙΡΑΙΑ ΛΟΓΩ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΥΡΩΣΕΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 14 του μηνό̋ Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 59954/10-11-2017 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 (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Άννα Γκρόζου
(τακτικό μέλο̋) 4) Στυλιανή Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 5) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 6)
Κωνσταντίνο̋ 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 και Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋
Χρήστο̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε το 7ο ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα και αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. πρωτ. 60077/10-112017 έγγραφο του τμήματο̋ Λογιστηρίου τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Με την υπ’ αριθ. 100/2017 απόφασή τη̋ η Οικονομική Επιτροπή ενέκρινε την δαπάνη και τη διάθεση για την
εξόφληση προστίμου στην Ε’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά που βεβαιώθηκε λόγω διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν
στον δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋, ω̋ φορέα διαχείριση̋ του Κολυμβητηρίου του Δήμου Κερατσινίου –
Δραπετσώνα̋, κατόπιν αυτοψία̋ που διενεργήθηκε στο Κολυμβητήριο του Δήμου, κατά την οποία
διαπιστώθηκαν παραλήψει̋ των ελέγχων τήρηση̋ των μέτρων και των όρων τη̋ Υ.Α. 189533/11.
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ανωτέρω δαπάνη̋, που σύμφωνα με την Ε.Α.Υ. 579-19/05/2017 ανήλθε
στα οκτακόσια δέκα εννέα ευρώ και είκοσι λεπτά (819,20€ ) και αφορούσε σε βεβαιωμένη οφειλή ύψου̋
800,00 € συν 19,20 € προσαυξήσει̋, έω̋ 31/5/2017,
βάρυνε τον Κ.Α. 00.6821.0002 με τίτλο
«Φορολογικά Πρόστιμα» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋ για το οικονομικό έτο̋ 2017.
Επειδή η εν λόγω δαπάνη, για την οποία είχε προϋπολογισθεί και εγκριθεί το συνολικό ποσό των
819,20€ (σύμφωνα με την ΕΑΥ 579/2017) δεν εξοφλήθηκε εντό̋ του Μαϊου προκειμένου να διερευνηθεί πώ̋
προέκυψε το πρόστιμο, και λόγω των προσαυξήσεων η οφειλή διαμορφώθηκε στα 854,24 € απαιτείται η
αποδέσμευση του ποσού των 819,20€ ώστε να προβούμε σε δέσμευση του τελικού ποσού των 854,24 €
(800,00 € βεβαιωμένη οφειλή συν 54,24€ προσαυξήσει̋ και σε εξόφληση τη̋ οφειλή̋.
Ω̋ εκ τούτου, σύμφωνα με
Το υπ΄ αριθμ. Πρωτοκόλλου 2/96117/0026 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών περί ανατροπών και
αναλήψεων υποχρεώσεων .
τι̋ διατάξει̋ του άρθ. 202 του Ν.3463/2006,
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του άρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010
του Π.Δ. 80/2016,
καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπω̋,
αποφασίσει για την ορθή επανάληψη τη̋ υπ’ αριθ. 199/2017 ω̋ εξή̋:
1. Την ανατροπή τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ ανάληψη̋ υποχρέωση̋, ω̋ κάτωθι
ΕΑΥ
Κ.Α.
579-19/5/2017
00.6821.0002

ΠΟΣΟ
819,20 €

1. Την έγκριση τη̋ δαπάνη̋ και την διάθεση πίστωση̋ ποσού 854,24 € (βεβαιωμένη οφειλή 800,00 € και
πρασαυξήσει̋ 54,24 €) για την εξόφληση προστίμου στην Ε’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά που βεβαιώθηκε λόγω
διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στον δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋, ω̋ φορέα διαχείριση̋ του
Κολυμβητηρίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, κατόπιν
αυτοψία̋ που διενεργήθηκε στο
Κολυμβητήριο του Δήμου, κατά την οποία διαπιστώθηκαν παραλήψει̋ των ελέγχων τήρηση̋ των μέτρων
και των όρων τη̋ Υ.Α. 189533/11.
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ανωτέρω δαπάνη̋, σύμφωνα με την Ε.Α.Υ. 924-08/11/2017, βαρύνει τον Κ.Α.
00.6821.0002 με τίτλο «Φορολογικά Πρόστιμα» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το οικονομικό έτο̋ 2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Το υπ΄ αριθμ. Πρωτοκόλλου 2/96117/0026 έγγραφο Υπουργείου Οικονομικών περί ανατροπών και
αναλήψεων υποχρεώσεων .
3.τι̋ διατάξει̋ του άρθ. 202 του Ν.3463/2006,
4.του άρθ. 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010
5.του Π.Δ. 80/2016
6. Την αριθμ. 100/2017 απόφαση Ο.Ε
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει 1) την ορθή επανάληψη τη̋ υπ’ αριθ. 199/2017 απόφαση Ο.Ε περί έγκριση̋ διάθεση̋ πίστωση̋ για
την εξόφληση προστίμου Ε ΔΥΟ Πειραιά λόγω επιβολή̋ διοικητικών κυρώσεων που αφορούν στην
λειτουργία του Κολυμβητηρίου
2)Την ανατροπή τη̋ σχετική̋ απόφαση̋ ανάληψη̋ υποχρέωση̋, ω̋ κάτωθι
ΕΑΥ
Κ.Α.
ΠΟΣΟ
579-19/5/2017
00.6821.0002
819,20 €
3)Την έγκριση τη̋ δαπάνη̋ και την διάθεση πίστωση̋ ποσού 854,24 € (βεβαιωμένη οφειλή 800,00 € και
πρασαυξήσει̋ 54,24 €) για την εξόφληση προστίμου στην Ε’ Δ.Ο.Υ. Πειραιά που βεβαιώθηκε λόγω
διοικητικών κυρώσεων που επιβλήθηκαν στον δήμο Κερατσινίου - Δραπετσώνα̋, ω̋ φορέα διαχείριση̋ του
Κολυμβητηρίου του Δήμου Κερατσινίου – Δραπετσώνα̋, κατόπιν
αυτοψία̋ που διενεργήθηκε στο
Κολυμβητήριο του Δήμου, κατά την οποία διαπιστώθηκαν παραλήψει̋ των ελέγχων τήρηση̋ των μέτρων
και των όρων τη̋ Υ.Α. 189533/11.
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ανωτέρω δαπάνη̋, σύμφωνα με την Ε.Α.Υ. 924-08/11/2017, βαρύνει τον Κ.Α.
00.6821.0002 με τίτλο «Φορολογικά Πρόστιμα» του σκέλου̋ των εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ για το οικονομικό έτο̋ 2017.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (494)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 16-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ

2

