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Αρ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου:43608/25.09.2015 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                                             38η Τακτική Συνεδρίαση Οικονομική Επιτροπής  

ΔΗΜΟΣ  Ι Λ Ι Ο Υ                                              την 24.09.2015 

Η Οικονομική Επιτροπή Ιλίου συνήλθε στο Δημαρχιακό Μέγαρο σήμερα την 24η Σεπτεμβρίου 

2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00 μ.μ., ύστερα από την υπ. αριθμ. 42620/18-09-2015 πρόσκληση του 

Δημάρχου ως Προέδρου της Ο.Ε. κ. Νίκου Ζενέτου, η οποία επιδόθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλα 

τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής στις 18-09-2015. 

        Η Οικονομική Επιτροπή αποτελείται από εννέα (9) μέλη.   

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

ZENETOΣ ΝΙΚΟΣ     Δήμαρχος ως Πρόεδρος Ο.Ε. 

1. ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, Δ.Σ  Μέλος της Ο.Ε. 

2. ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ, Δ.Σ.                       «        « 

3.  ΓΚΟΓΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, Δ.Σ.      «        « 

4.  ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                 «        « 

5.  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Δ.Σ.                «        « 

      ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ           Αντιπρόεδρος Ο.Ε. 

2. ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Δ.Σ.    Μέλος της Ο.Ε 

3. ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ, Δ.Σ.                       «        «  

ΑΠΟΦΑΣΗ –349– 

Ο Δήμαρχος κ. Ζενέτος Νίκος ως Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισάγει για συζήτηση το 

8ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως, που αφορά τον ορισμό υπολόγου εντάλματος προπληρωμής για 

δαπάνη πληρωμής κτηματολογίου. 

Αφού θέτει υπ’ όψιν της Επιτροπής το υπ’ αριθμ. 42421/17.09.2015 έγγραφο της Οικονομικής 

Υπηρεσίας του Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

« ΄Εχοντας υπόψη: 

                                           

 το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης»περί αρμοδιοτήτων της οικονομικής επιτροπής 

 το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06) περί έγκρισης έκδοσης 

ενταλμάτων προπληρωμής 

 τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')περί ενταλμάτων 

προπληρωμής 

 το υπ΄αριθ.40951 / 2015 έγγραφο της δ/νσης Συγκοινωνιών & κυκλοφορίας του Δήμου μας περί 

πληρωμής δαπάνης ποσού 130,00 € που αφορά την κατάθεση των απαιτούμενων δηλώσεων 

ΑΔΑ: 7ΟΖΨΩΕΒ-ΑΓΥ



 2 

του ν.2308/1995  που αφορούν ακίνητα ( προσκυρωτέα τμήματα) του Δήμου Ιλίου 

 το γεγονός ότι η πληρωμή της δαπάνης στο εθνικό κτηματολόγιο  γίνεται ταυτόχρονα με την 

έκδοση του παραστατικού πληρωμής 

 και με δεδομένο ότι πρέπει να προβούμε στην πληρωμή δαπάνης ποσού 130,00 € που αφορά 

την κατάθεση των απαιτούμενων δηλώσεων του ν.2308/1995 που αφορούν ακίνητα                 

( προσκυρωτέα τμήματα) του Δήμου Ιλίου, για την οποία υπάρχει εγγεγραμμένη πίστωση στον 

Κ.Α.: 00.6495.0001 στον προϋπολογισμό του Δήμου οικονομικού έτους 2015,παρακαλούμε να 

ορίσετε υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής 130,00  ευρώ καθώς και να ορίσετε τον 

ανωτέρω Κ.Α. ως δεκτικό  προπληρωμής. 

Ο υπόλογος υπάλληλος πρέπει να αποδώσει λογαριασμό στην υπηρεσία  ένα τουλάχιστον μήνα προ της 

λήξεως του οικονομικού έτους και όχι αργότερα από τις 30 Νοεμβρίου 2015.» 

   προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης. 

Η Οικονομική Επιτροπή 

Έχοντας υπόψη τα ανωτέρω 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 

1. Πίστωση ποσού 130,00 ευρώ στον Κ.Α. 00.6495.0001  του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 

2015 

Ορίζει: 

1. Υπόλογο του εντάλματος προπληρωμής των 130,00 € που αφορά την κατάθεση των 

απαιτούμενων δηλώσεων του ν.2308/1995 που αφορούν ακίνητα  ( προσκυρωτέα τμήματα) του 

Δήμου Ιλίου, τον υπάλληλο του Δήμου κ. Μιχαηλίδη Νικόλαο, ο οποίος θα πρέπει να αποδώσει 

λογαριασμό στην υπηρεσία μέσα σε ένα τρίμηνο  από την πληρωμή των δαπανών. 

2. Tον Κ.Α. 00.6495.0001  ως δεκτικό προπληρωμής 

 

 

Στη συνέχεια υπογράφεται από τα παρόντα στη Συνεδρίαση Μέλη 

Ο Δήμαρχος ως Πρόεδρος της  Ο.Ε.                                       Τα Μέλη 

Κουμαραδιός Γ., Βομπιράκη Ν.  

Γκόγκος Κ., Χαραλαμπόπουλος Ι., 

Βέργος Ι.  

 

          ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
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