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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 22 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2013  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 22 Φεβρουαρίου 2013 

Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Παρασκευή, ώρα 14:00 

Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 21.02.2013 

Αριθμός μελών : 7 

Παρόντα μέλη : 7 

Λεβαντής Κωνσταντίνος, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Κατσίκης Κωνσταντίνος, 

Κατσουνάκης Κυριάκος, Παπανικολάου Νικόλαος, Σαλίβερος Γεώργιος, Λουκάς 

Δημήτρης, Παμφίλης Απόστολος 

Απόντα μέλη : 0 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 

ΘΕΜΑ: Διάθεση πιστώσεων για εξόφληση οφειλών προς ΕΥΔΑΠ 
Αρ. Απόφ.:19/2013    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 

περί «διάθεσης πιστώσεων για εξόφληση οφειλών προς ΕΥΔΑΠ», έθεσε υπόψη των 

μελών της Οικονομικής Επιτροπής το ΔΥ/21.02.2013 έγγραφο της Διεύθυνσης 

Οικονομικών Υπηρεσιών, όπου αναφέρονται τα ακόλουθα: 

 «Σας αποστέλλουμε τις υπ’ αριθμ. Α-188 και Α-189/2013 προτάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης που αφορούν ύδρευση – ΕΥΔΑΠ και παρακαλούμε για την έγκριση των 

δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος των κατωτέρω ΚΑ του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013: 

ΚΑ: 80-8117 «λοιπά έξοδα – ΕΥΔΑΠ», ποσό 3.945.000,00 ευρώ 

ΚΑ: 25-6213 «Ύδρευση – ΕΥΔΑΠ», ποσό 1.582.563,00 ευρώ». 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 μεταξύ των 

αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής είναι η έγκριση των δαπανών και η 

διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με 

τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, καθώς και το αριθμ.ΔΥ/21.02.2013 έγγραφο της 

Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση των πιστώσεων που αφορούν ύδρευση – ΕΥΔΑΠ, ως 

ακολούθως: 

ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ 

Α/Α Κ.Α. 
ΕΞΟΔΩΝ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟ

ΓΙΣΜΟΣ 
ΖΗΤΟΥΜΕΝΗ 

ΔΙΑΘΕΣΗ 

ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤ
ΟΔΟΤΗΣ

ΗΣ 

1 80-8117 Λοιπά έξοδα - ΕΥΔΑΠ 3.945.000,00 3.945.000,00 ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

2 25-6213 Ύδρευση - ΕΥΔΑΠ 1.643.000,00 1.582.563,00 ΙΔΙΟΙ 
ΠΟΡΟΙ 

ΘΕΜΑ: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός 
υπολόγου για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης 
Αρ. Απόφ.:20/2013    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 

του Ν.3852/2010), κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα 

περί  «έγκρισης έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμού 

υπολόγου για την αποστολή λογαριασμών ύδρευσης» έθεσε υπόψη των μελών της 

Οικονομικής Επιτροπής την αριθμ.ΔΥ/21.02.2013 εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα κατωτέρω: 

«Σας γνωρίζουμε ότι  για την αποστολή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής 

Κοινότητας Κερατέας και της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου απαιτείται 

άμεσα η καταβολή της δαπάνης του ποσού των 10.000,00 ευρώ στο όνομα μόνιμου 

υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172 του 

Ν.3852/2010, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 34,37 του από 17-5-59 Β.Δ. Κατόπιν 

αυτού παρακαλούμε όπως εγκρίνετε: 

1- τη διάθεση πίστωσης ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6221 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2013. 
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2- την έκδοση ισόποσου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του 

μόνιμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’. 

Η προθεσμία απόδοσης του λογαριασμού από των ανωτέρω αναφερόμενο υπάλληλο 

παρακαλούμε να ορισθεί τρίμηνη από την ημερομηνία έκδοσης του εντάλματος 

προπληρωμής». 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη τις διατάξεις: 

− του άρθρου 72 του Ν.3852/2010, 

− του άρθρου 172 του Ν.3463/2006, σε συνδυασμό με τα άρθρα 32, 33, 34 & 37 

του από 17.05.59 Β.Δ/τος, 

− το αριθμ.ΔΥ/21.02.2013 έγγραφο της Οικονομικής Υπηρεσίας 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
Α. Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης και την έκδοση ισόποσου εντάλματος 

προπληρωμής ποσού 10.000,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 25-6221 του 

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2013, στο όνομα του 

μονίμου υπαλλήλου του Δήμου Λαυρεωτικής, Νικολάου Μαργαρίτη, ΔΕ1/Δ’ για την 

πληρωμή των λογαριασμών ύδρευσης της Δημοτικής Κοινότητας Κερατέας και της 

Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κωνσταντίνου. 

Β. Ορίζει τρίμηνη προθεσμία για την απόδοση λογαριασμού από τον ανωτέρω 

υπάλληλο, μέχρι την 22.05.2013. 

 

 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 

 

Κωνσταντίνος Λεβαντής 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Κατσίκης Κωνσταντίνος 

Κατσουνάκης Κυριάκος 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Σαλίβερος Γεώργιος 

Παμφίλης Απόστολος 

 Λουκάς Δημήτριος         
 


	ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

