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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Κερατσίνι: 5-12-2017
Αριθ. πρωτ.: 65086

Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 64η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 28-11-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 526/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ, ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΑΠΑΝΩΝ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΕ
ΧΟΡΗΓΙΑ ΕΙΔΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΔΙΑΤΑΚΤΙΚΩΝ ΣΕ ΑΠΟΡΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ
ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ.
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 28 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:
62547/24-11-2017 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) Κυριακή Ντέρου (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) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 2) Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό μέλο̋) και 3) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋
(τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋ Χρήστο̋, κήρυξε την
έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε από την ημερήσια διάταξη το 2ο θέμα αυτή̋ και αναφέρθηκε στο υπ΄αριθμ. 62501/23-112017 έγγραφο του τμήματο̋ Λογιστηρίου τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου με την με αριθ. 416/8-11-2017 ομόφωνη απόφασή του ενέκρινε την δαπάνη
ποσού 24.800,00 €, το οποίο βαρύνει τον Κ.Α. 15.6481.0038 με τίτλο «Έξοδα προμήθεια̋ ειδών διαβίωση̋ σε
άπορου̋ δημότε̋ για τα Χριστούγεννα» του σκέλου̋ των εξόδων Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋
2017, προκειμένου να προβεί σε χορηγία ειδών διατροφή̋ και διαβίωση̋ με τη μορφή διατακτικών σε άτομα
άπορα και στι̋ οικογένειέ̋ του̋, στο πλαίσιο των δράσεων τη̋ Δ/νση̋ Κοινωνική̋ Προστασία̋ και Αλληλεγγύη̋
κατά τι̋ εορταστικέ̋ ημέρε̋ των Χριστουγέννων,
Για την εκτέλεση τη̋ εν λόγω δαπάνη̋ δεν είναι δυνατόν να τηρηθεί η διαδικασία έκδοση̋ τακτικών χρηματικών
ενταλμάτων καθώ̋ υπάρχει αντικειμενική αδυναμία πληρωμή̋ απευθεία̋ στου̋ δικαιούχου̋. Κατά συνέπεια
απαιτείται η έκδοση εντάλματο̋ προπληρωμή̋ με το οποίο θα προκαταβληθεί στην υπάλληλο του Δήμου Δέσποινα
Αμανατίδου το ποσό των 24.800,00€, η οποία θα αποδώσει λογαριασμό έω̋ 31/12/2017.
Ω̋ εκ τούτου, λαμβάνοντα̋ υπόψη:
το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 416/2017.
καλείται η Οικονομική Επιτροπή όπω̋ αποφασίσει:
1. Την διάθεση πίστωση̋ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €), σε βάρο̋ του Κ.Α.
15.6473.0004 με τίτλο «Έξοδα προμήθεια̋ ειδών διαβίωση̋ σε άπορου̋ δημότε̋ για τα Χριστούγεννα» του
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σκέλου̋ των εξόδων Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋ 2017, σύμφωνα με την Έκθεση Ανάληψη̋
Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ) 911/8-11-2017
2. Την Έγκριση έκδοση̋ εντάλματο̋ προπληρωμή̋ στο όνομα τη̋ υπαλλήλου του Δήμου Δέσποινα̋ Αμανατίδου και
τον ορισμό τη̋ ω̋ υπόλογο για την διαχείριση του ω̋ άνω προκαταβαλλόμενου ποσού.
3. Η απόδοση λογαριασμού τη̋ διαχείριση̋ του ποσού που τυχόν δαπανήθηκε να γίνει έω̋ 31/ 12 /2017.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο έλαβε
υπόψη:
1.Το προαναφερθέν έγγραφο
2.Tο άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
3.τα άρθρα 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχο̋ Α')
4.Την απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 416/2017.
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 διάθεση πίστωση̋ είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00 €), σε βάρο̋ του Κ.Α.
15.6481.0038 με τίτλο «Έξοδα προμήθεια̋ ειδών διαβίωση̋ σε άπορου̋ δημότε̋ για τα Χριστούγεννα» του
σκέλου̋ των εξόδων Δημοτικού Προϋπολογισμού Οικονομικού Έτου̋ 2017, σύμφωνα με την Έκθεση Ανάληψη̋
Υποχρέωση̋ (ΕΑΥ) 911/8-11-2017
2.Την Έγκριση έκδοση̋ εντάλματο̋ προπληρωμή̋ στο όνομα τη̋ υπαλλήλου του Δήμου Δέσποινα̋ Αμανατίδου και
τον ορισμό τη̋ ω̋ υπόλογο για την διαχείριση του ω̋ άνω προκαταβαλλόμενου ποσού.
3.Η απόδοση λογαριασμού τη̋ διαχείριση̋ του ποσού που τυχόν δαπανήθηκε να γίνει έω̋ 31/12/2017.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (526)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 29-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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