HM1: 29/11/2017 19:58:00.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ ΠΕΡΑΧΩΡΑΣ - ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 41

Α Π Ο Φ Α Σ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

339/2017

ΘΕΜΑ 12ο:Απόδοση λογαριασμού ενταλμάτων προπληρωμής προς
κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ. Απαλλαγή υπολόγου.
Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. Αντιστάσεως)
σήμερα την 20η του μηνός Νοεμβρίου, του έτους 2017, ημέρα της εβδομάδος
Δευτέρα και ώρα 14:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή,
μετά την υπ' αριθμ. 24384/16-11-2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου Γεωργίου Αλκ.
Γκιώνη - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος
της, προκειμένου να συζητήσει και να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου
επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα τέσσερα (4), ο κ.
Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Π α ρ ό ν τ ε ς :1.Γκιώνης Αλκ. Γεώργιος – Δήμαρχος - Πρόεδρος, 2.Βλάσσης
Ευάγγελος, 3.Σακελλαρίου Αναστάσιος, 4.Νικολάου Σωτήριος.
Α π ό ν τ ε ς :.1.Δόσχορης Κων/νος, 2.Παπαθανασίου Αθανάσιος, 3.Γεωργίου
Χαράλαμπος.
Επί του 12ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ύστερα κι από τη συζήτηση ενός
εκτάκτου, ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τον
οικείο φάκελο στον οποίο περιλαμβάνονται τα εξής :
1. Οι διατάξεις των άρθρων 32, 33, 34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ
114/59 τεύχος Α΄ ).
2. Η υπ’ αρίθμ. 274/2017 (ΑΔΑ Ψ7Υ7ΩΛ3-Γ1Ι) απόφαση Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής συνολικού
ποσού 4.074,48 € για την κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ, για επεκτάσεις
δημοτικού φωτισμού, βάσει των 189/2017 και 197/2017 αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου, στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Παππά Αλεξάνδρας.
3. Τα κάτωθι χρηματικά εντάλματα με αριθμό
α) Β-1026/11-10-2017 με τίτλο ‘’΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη
δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση στύλων με φωτιστικά σώματα στην
περιοχή της Αγ. ΄Αννας στο Λειβαδάκι Λουτρακίου’’, συνολικού ύψους 2.410,46 €
(197/2017 Α.Δ.Σ. ).
β) Β-1027/11-10-2017 με τίτλο ‘’΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη
δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων στον περιφερειακό
δρόμο Λουτρακίου – Περαχώρας στο ύψος του Πάρκου Δεξαμενής’’ συνολικού
ύψους 678,00 € (197/2017 Α.Δ.Σ.)
γ) Β-1029/11-10-2017 με τίττλο ‘’΄Εκδοση εντάλματος προπληρωμής για κάλυψη
δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για ηλεκτροδότηση πίλαρ επί της ΠΕΟ Κορίνθου –
Επιδαύρου (διασταύρωση King Saron), συνολικού ύψους 986,02 € (189/2017 Α.Δ.Σ.)
4.Το υπ΄ αρίθμ. Α-712/20.10.2017 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής μας
Υπηρεσίας με το οποίο επεστράφη ποσό 2,70 € .

5. Το γεγονός ότι η ανωτέρω υπόλογος υπέβαλε εμπρόθεσμα τα σχετικά
δικαιολογητικά δαπανών.
6. Το από 13/11/2017 υπηρεσιακό σημείωμα της Δ/νσης Οικονομικών
Υπηρεσιών με συνημμένα τα δικαιολογητικά δαπανών που πληρώθηκαν από την
υπόλογο διαχειριστή και ανέρχονται στο ποσό των 4.074,48 € δυνάμει των ανωτέρω
ενταλμάτων προπληρωμής, ώστε να ληφθεί απόφαση έγκρισης απόδοσης
λογαριασμού των προαναφερθέντων χρηματικών ενταλμάτων καθώς και απαλλαγή
της υπολόγου υπαλλήλου του Δήμου.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της τα ανωτέρω καθώς και τις
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, μετά από διαλογική συζήτηση και
ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της

Αποφασίζει - Ομόφωνα
Εγκρίνει τις δαπάνες που έγιναν από την υπόλογο δημοτική υπάλληλο
Παππά Αλεξάνδρα, για την κάλυψη δαπανών προς ΔΕΔΔΗΕ για επεκτάσεις
δημοτικού φωτισμού από τη διαχείριση των υπ΄ αριθμ. Β-1026/11-10-2017, Β1027/11-10-2017 και Β-1029/11-10-2017 χρηματικών ενταλμάτων δυνάμει των υπ΄
αριθμ. 189/2017 και 197/2017 αποφάσεων Δημοτικού Συμβουλίου, συνοδευόμενα
από το υπ΄ αρίθμ. Α-712/20-10-2017 γραμμάτιο είσπραξης της Ταμειακής Υπηρεσίας
του Δήμου, (σύμφωνα με το οποίο επεστράφη ποσό ύψους 2,70 €), καθότι υπέβαλε
τα δικαιολογητικά δαπανών, ως εξής
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Απαλλάσσει την δημοτικό υπάλληλο Παππά Αλεξάνδρα από υπόλογο των
ανωτέρω ενταλμάτων προπληρωμής.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 339/2017
Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Τα Μέλη
1.Βλάσσης Ευάγγελος
3.Νικολάου Σωτήριος

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης
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5.Σακελλαρίου Αναστάσιος

