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240/28-12-2011
Αριθμ. – τρον. – Απόθαζης
Αριθμ. Ξρωη.: 27939/29-12-2011

ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ 27ης ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ
ΡΖΠ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ
Σην Χπρηθό ζήκεξα ηελ 28ε ηνπ κελόο Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2011, εκέξα Τεηάξηε θαη
ώξα 10:00, ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. πξση. 27616/23-12-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πνπ πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/2010 ζε όια ηα κέιε θαη δεκνζηεύζεθε ζηνλ
πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ξπξηδάθε Παληειή, σο Πξόεδξν
Φαλαθνύια Αζαλάζην,
Λάβδα Διέλε,
Τηηίθα Βαθηξηδή,
Γνπλδνπιάθε Διέλε, απνύζα, αλαπιεξνύκελε από ηελ θ. Κνκλελνύ-Κνύκπα Άλλα,
Μαδαξάθε Γεξάζηκν – Αιέμαλδξν, απώλ,
Φαξνθόπν Παληειή, σο κέιε,

ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα
ιάβεη απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ.
Σηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ θαη ν ππάιιεινο ηνπ
Γήκνπ Μνύηζηνο Γεώξγηνο.
Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε λόκηκε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο,
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε ην θαησηέξσ ζέκα:
ΘΔΚΑ 5ο Ζ.Γ.
Απόδοζη ηοσ σπ’ αριθμ. 1227/12-12-2011 Σρημαηικού Δνηάλμαηος Ξροπληρωμής
ζτεηικά με ηην πληρωμή ηων ηελών κσκλοθορίας όλων ηων οτημάηων ηοσ Γήμοσ
Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε:
Με ηηο ππ’ αξηζκ. 212, 213, 214/09-12-2011 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ελεθξίζε ε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο επ’ νλόκαηη ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ
Λαθηζή Παλαγηώηε γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο όισλ ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ.
Σηε ζπλέρεηα εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ αλσηέξνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ην κε αξηζκ.
1227/12-12-2011 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο πνζνύ είθνζη δύν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ
επξώ (22.400,00 €).
Από ηελ εκεξνκελία ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ θαη κέρξη ζήκεξα δηαηέζεθαλ ζπλνιηθά
(16.309,00) δέθα έμη ρηιηάδεο ηξηαθόζηα ελλέα επξώ όπσο πξνθύπηεη κε ηα ππ΄αξηζκ. 11154-57,
11171, 11173, 11176, 11178, 11180, 11185, 11187, 11189, 11159, 11160, 11162, 11164-66,

11168/21-12-2011 Γηπιόηππα Δίζπξαμεο από ηελ Γ.Ο.Υ. Χπρηθνύ θαη κε ηηο απνδείμεηο
πιεξσκήο ηειώλ νρεκάησλ (ζύλνιν 50 απνδείμεηο) πνπ πιεξώζεθαλ κέζσ ηηο ηξάπεδαο
EUROBANK EFG.
Τν ελαπνκείλαλ πνζό ησλ έμη ρηιηάδσλ ελελήληα έλα επξώ (6.091,00 €) ν αλσηέξσ
ππάιιεινο επέζηξεςε ζην Τακείν ηνπ Γήκνπ καο κε ην ππ’ αξηζκ. 3/22-12-2011 γξακκάηην
είζπξαμεο ππνιόγσλ.
Καηόπηλ απηώλ παξαθαιώ ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο λα απνθαζίζνπλ γηα ηελ
απαιιαγή ηνπ ππνιόγνπ από θάζε επζύλε πξνεξρόκελε εθ ηεο αλσηέξσ δηαρεηξίζεσο.
Η Νικονομική Δπιηροπή έρνληαο ππόςε:
1. Τελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ,
2. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/2010,
3. Τηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.3463/2006
(Γεκνηηθόο θαη Κνηλνηηθόο Κώδηθαο),
4. Τηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32, 33, 34 & 37 ηνπ Β.Γ.17/5-15/6/1959
5. Τηο ππ’ αξηζκ. 212, 213, 214/09-12-2011 απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο κε ηηο
νπνίεο εγθξίζεθε ε έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο επ’ νλόκαηη ηνπ
ηαθηηθνύ ππαιιήινπ Λαθηζή Παλαγηώηε γηα ηελ πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο όισλ
ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ,
6. Τν ππ’αξηζκ. 3/22-12-2011 γξακκάηην είζπξαμεο ηεο Τακεηαθήο Υπεξεζίαο πεξί
επηζηξνθήο πνζνύ 6.091,00 € από ηνλ ππόινγν,
κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΝΚΝΦΥΛΑ
Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ από ηνλ ππόινγν γηα ην ππ’ αξηζκ. 1227/12-122011 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, πνζνύ ύςνπο είθνζη δύν ρηιηάδσλ ηεηξαθνζίσλ επξώ
(22.400,00 €) πνπ εθδόζεθε ζην όλνκα ηνπ ππαιιήινπ Λαθηζή Παλαγηώηε θαη απαιιάζζεη
απηόλ από θάζε επζύλε πξνεξρόκελε εθ ηεο αλσηέξσ δηαρεηξίζεσο
Ζ απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 240/2011
Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε
ηεο ζπλεδξίαζεο.
Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ:
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ

ΡΑ ΚΔΙΖ

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ

Σανακούλας Αθανάζιος
Ιάβδα Δλένη
Βακιρηζή Ριηίκα
Θομνηνού-Θούμπα Άννα
Σαροκόπος Ξανηελής

Ακριβές Απόζπαζμα
Από ην πξαθηηθό ηεο 27ης Σπλεδξίαζεο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζηηο 28 Γεθεκβξίνπ
2011.
Χπρηθό,29 -12-2011
Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ

