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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Λήψη απόφασης α)για έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ σε βάρος του 
Κ.Α.  00.6495.06  με  τίτλο “Λοιπές  δαπάνες  γενικής  φύσεως  (υποθηκοφυλάκιο)” 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012, β) για έκδοση χρηματικού εντάλματος 
προπληρωμής ιδίου ποσού σε βάρος του ιδίου Κ.Α. και γ) ορισμός υπολόγου.

         Στον  Άγιο  Δημήτριο  και  στο Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα , στις 4 του  μήνα 
Δεκεμβρίου  έτους  2012 , ημέρα της  εβδομάδας  Τρίτη  και  ώρα 09.00 συνήλθε 
σε  Τακτική  Συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου   Αγίου  Δημητρίου, 
ύστερα  από  την αριθμό πρωτοκόλλου 36036/90/30-11-12  έγγραφη  πρόσκληση  του 
Προέδρου  αυτής. Η πρόσκληση επιδόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος της Οικονομικής 
Επιτροπής  σύμφωνα   με   τις  διατάξεις  του  άρθρου 75  του   Ν.  3852/2010   (ΦΕΚ 
87/7-6-10  τεύχος  Α')  με   τίτλο  :  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της 
αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».

Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία, δεδομένου  ότι  σε  σύνολο 9  μελών 
παρέστησαν στη συνεδρίαση  7  μέλη:

                          ΠΑΡΟΝΤΑ                                           ΑΠΟΝΤΑ
1 Α. Γαβαλάς , Αντιδήμαρχος - Πρόεδρος 1 Ε. Καντζέλη – Καρανικολάου
2 Α. Βρετού – Αθανασιάδη, Τακτικό μέλος 2 Ρ. Τζαμτζής
3  Δ. Μπουραντώνης, Τακτικό  μέλος
4 Δ. Λούκος, Τακτικό μέλος
5 Ν. Λαζαρόπουλος, Τακτικό μέλος
6 Ε. Παπαδακάκης, Τακτικό μέλος
7 Ν. Βρεττός, Αναπληρωματικό μέλος

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ομόφωνα τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής 
αποφάνθηκαν θετικά για το κατεπείγον του θέματος.    

Ο Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Γαβαλάς Άγγελος, 
εισηγούμενος το 7ο  θέμα εκτός  της ημερήσιας διάταξης  ενημέρωσε το Σώμα για 
την  ανάγκη  έγκρισης  και  διάθεσης  πίστωσης  ποσού  300,00€  σε  βάρος  του  Κ.Α. 
00.6495.06  με  τίτλο  “Λοιπές  δαπάνες  γενικής  φύσεως  (υποθηκοφυλάκιο)” 
προϋπολογισμού  οικονομικού  έτους  2012  προκειμένου  να  προμηθευτεί  ο  Δήμος 
κτηματολογικά  αποσπάσματα  από  το  Κτηματολόγιο  καθώς  και  για  την  έκδοση 
χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής   για  την  πραγματοποίηση  της  δαπάνης  και 
πρότεινε να οριστεί ως υπόλογος ο υπάλληλος του Δήμου κ. Ντουβέλης Γρηγόριος.

         Ακολούθησε  διαλογική  συζήτηση  μεταξύ  των  μελών  της  Οικονομικής 
Επιτροπής.

Στη συνέχεια ο  Πρόεδρος  κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να 
αποφασίσουν σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχοντας υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση , μετά από 
συζήτηση : 
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Α)Την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 300,00€ σε βάρος  του Κ.Α. 00.6495.06 
με  τίτλο  “Λοιπές  δαπάνες  γενικής  φύσεως  (υποθηκοφυλάκιο)” προϋπολογισμού 
οικονομικού  έτους  2012,  προκειμένου  να  προμηθευτεί  ο  Δήμος  κτηματολογικά 
αποσπάσματα από το Κτηματολόγιο Ηλιούπολης , η οποία θα καλυφθεί με λογαριασμό 
από τακτικά έσοδα και χρηματοδότηση από ίδια έσοδα.
<Β)Εγκρίνει  την  έκδοση  χρηματικού  εντάλματος  προπληρωμής,  σύμφωνα  με  τις 
διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006,   ποσού 300,00€  σε βάρος του Κ.Α. 
00.6495.06  με  τίτλο  “Λοιπές  δαπάνες  γενικής  φύσεως  (υποθηκοφυλάκιο)” 
προκειμένου  να  προμηθευτεί  ο  Δήμος  κτηματολογικά  αποσπάσματα  από  το 
Κτηματολόγιο Ηλιούπολης
Γ)Ορίζει υπόλογο του ως άνω χρηματικού εντάλματος τον υπάλληλο του Δήμου   τον 
κ. Ντουβέλη Γρηγόριο  με ημερομηνία απόδοσης αυτού την 15-12-2012.
Η  απόδοση  του  χρηματικού  εντάλματος  θα  γίνει  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις   των 
άρθρων  32 – 34 του από 17-5/15.6.1959  Β.Δ. « Περί Οικονομικής Διοίκησης και 
Λογιστικού των Δήμων  & Κοινοτήτων».>>

Η παρούσα απόφαση αφού διαβάστηκε στα  μέλη της  Ο.Ε.  ,  πήρε  αύξοντα  αριθμό 
569/04-12-2012 και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Γαβαλάς Άγγελος-Αντιδήμαρχος                          Βρετού – Αθανασιάδη Α.

Λούκος Δ.
Μπουραντώνης Δ.
Λαζαρόπουλος Ν.
Βρεττός Ν.
Παπαδακάκης  Εμμ.            

Ακριβές  απόσπασμα
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΓΑΒΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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