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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 9ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
19ης Ιουνίου 2015
Αριθ. απόφασης

104
Περίληψη
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος
προπληρωμής.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 19 Ιουνίου
2015 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 25602/15-06-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, κ.Χαράλαμπου Δημαρχόπουλου (Δήμαρχος Ξάνθης), η
οποία επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το
άρθρο 75 του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα
της ημερήσιας διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα έξι (6) μέλη δηλαδή:

Παρόντες

Απόντες

1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος (Πρόεδρος)
2.Κων/νος Τριανταφυλλίδης
3.Ερκάν Κίρατζη
4.Σιαμπάν Μπαντάκ
5.Απόστολος Αγκόρτζας
6.Ιορδάνης Χατζηευφραιμίδης

1.Τοπ Ισμέτ
2.Αθανάσιος Ξυνίδης
3.Αλεξία Γκιρτζίκη

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας διάταξης , έθεσε υπόψη των μελών της την
υπ΄αριθ.22419/27-05-2015 εισήγηση του υπαλλήλου Χατζηδημητρίου Πλάτων του
Ανέστη, κλάδου ΔΕ Οδηγών του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών η οποία έχει ως
εξής: Με την υπ΄αριθμόν 5/13-1-2015 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε
η έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 300,00€ για την αντιμετώπιση
δαπανών που αφορούν την δαπάνη διοδίων.
Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμόν 28Β/14-1-2015 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής το οποίο και εισέπραξα.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλα οι δαπάνες που
πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 96,00€.Το αδιάθετο ποσό των 204,00€
επεστράφη στο ταμείο του Δ. Ξάνθης με το υπ΄ αριθμόν 179/9-4-2015 Γραμμάτιο
Είσπραξης.
Κατόπιν αυτών παρακαλώ να εισηγηθείτε να ληφθεί απόφαση για την έγκριση
απόδοσης λογαριασμού και την απαλλαγή μου.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη :

ΑΔΑ: 6ΚΞ6ΩΚ8-Θ25

1. Τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.δ.17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ Α΄114/15-06-1959).
2. Την υπ΄αριθ. 5/13-01-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έκδοση
εντάλματος προπληρωμής.
3. Το υπ΄αριθ. 28Β/14-01-2015 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
4. Τις αποδείξεις των διοδίων.
5. Το υπ΄αριθ. 179/09-04-2015 Γραμμάτιο Είσπραξης του Ταμείου του Δήμου
Ξάνθης.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού, ποσού ενενήντα έξι ευρώ (96,00€) έτσι
όπως υποβλήθηκε από τον υπαλλήλου του Τμήματος Συντηρήσεων Υποδομών,
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών Χατζηδημητρίου Πλάτωνα του Ανέστη μαζί με
τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Απαλλάσσει τον Χατζηδημητρίου Πλάτωνα από υπόλογο του ποσού το οποίο
είχε διατεθεί για την αντιμετώπιση δαπανών διοδίων.
3. Εισπράττει από το Χατζηδημητρίου Πλάτωνα
το επιστρεφόμενο ποσό των
διακοσίων τεσσάρων ευρώ (204,00€) το οποίο δεν δαπανήθηκε.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 104/2015.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Χαράλαμπος Αθ. Δημαρχόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 24 Ιουνίου 2015
Με εντολή
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Στυλιανή Μόσχου

