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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟY
9Η Συνεδρίαση / 03-04-2018
ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 67/2018
ΘΕΜΑ: Ακύρωση της

υπάριθ 55/19-3-2018 απόφασης της Ο.Ε και λήψη νέας για την
απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 2 / 2018.
Πρακτικό της µε αριθµό 9ης/2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 3η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2018
ηµέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα. 11.30π.µ. η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,
συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από την
µε αριθµό πρωτ. 3733/ 30- 03-2018 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ.
4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχουΠροέδρου παραβρέθηκαν στην συνεδρίαση έξι (6) µέλη.
Ονοµαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4.Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6.Καµπάκας Αντώνιος
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου
Σ.Φιλοπούλου.
Ο κ. Πρόεδρος – ∆ήµαρχος ο οποίος εισηγείται το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθµ. πρωτ . 3608/ 2803- 2018 εισήγηση του κ. Χριστοδουλόπουλου Γ. Προϊστάµενου Οικονοµικών
Υπηρεσιών του ∆ήµου η οποία έχει ως εξής:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Καισαριανή 28-03-2018
Αριθµ. Πρωτ. 3608

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΘΕΜΑ. Ακύρωση της υπάριθ 55/19-3-2018 απόφασης της Ο.Ε και λήψη νέας για την
απόδοση λογαριασµού χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 2 / 2018.
Με την αριθ 40/2018 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση του
αρίθµ. 2/2018 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού
4286,00(Τέσσερεις χιλιάδες διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ), στο όνοµα του υπαλλήλου
του ∆ήµου µας Γκαιδατζή Σωτήρη προκειµένου να καλυφθούν τα έξοδα για την
προµήθεια ταχυδροµικών φακέλων προπληρωµένου τέλους για το έτος 2018.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το αριθ 2/2018 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής το
οποίο εισέπραξε o υπόλογος.
Στη συνέχεια εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις µε την κατάθεση του ποσού µε την εντολή
µεταφοράς χρηµάτων στις 14/03/2018.(συνηµµένο παραστατικό τραπέζης Eurobank)
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης
λογαριασµού και την απαλλαγή του υπαλλήλου.

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

Γ.ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύµφωνα µε
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η
Οικονοµική Επιτροπή.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση του αρίθµ. 2/2018 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής
συνολικού ποσού 4.286,00(Τέσσερεις χιλιάδες διακοσίων ογδόντα έξι ευρώ), στο
όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου µας Γκαιδατζή Σωτήρη προκειµένου να καλυφθούν
τα έξοδα για την προµήθεια ταχυδροµικών φακέλων προπληρωµένου τέλους για το
έτος 2018.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το αριθ 2/2018 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής το
οποίο εισέπραξε o υπόλογος.
Στη συνέχεια εκπλήρωσε τις υποχρεώσεις µε την κατάθεση του ποσού µε την εντολή
µεταφοράς χρηµάτων στις 14/03/2018.(συνηµµένο παραστατικό τραπέζης Eurobank)
Κατόπιν τούτου απαλλάσσει τον υπόλογο από κάθε µετέπειτα ευθύνη.
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1.Πολυχρονάκης Συµεών
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου Κανέλα
4. Περρής Ιωάννης
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6. Καµπάκας Αντώνιος

ΣΤΑΜΕΛΟΣ ΗΛΙΑΣ
Καισαριανή
03/04/2018
Ακριβές απόσπασµα για χρήση
Της υπηρεσίας
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΣΤΑΜΕΛΟΣ

ΗΛΙΑΣ

