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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 7ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 2ας Απριλίου 2012

Αριθ. απόφασης 111

Περίληψη
Έγκριση εντάλματος προπληρωμής

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 2 Απριλίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 23106/28-03-12,
όπου επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 7 5 του Ν.
3852/10, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν
σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παρόντες
Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
Βασιλούδης Ηλίας
Πούλιος Χρίστος
Παπασταματίου Γεώργιος
Δρεμσίζης Ιωάννης
Κυριακίδης Αλέξανδρος
Μπεκτές Σαμπρή
Καλογερής Κρίτων

Απόντες
1. Τσεγγελίδης Ιωάννης

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το ()
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ. 16948/7-03-2012 την αναφορά
της Προϊσταμένης του Τμήματος Οικονομικών, η οποία έχει ως εξής:
Παρακαλώ να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής
ποσού 3.500 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 02.20.6323 με τίτλο «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» του προϋπολογισμού
του Δήμου Οικονομικού Έτους 2012 και στο όνομα του υπαλλήλου Πεχλιβάνη Γεωργίου ο οποίος θα
αποδώσει λογαριασμό μετά την παρέλευση του τριμήνου για τις δαπάνες που θα προκύψο υν. Η πρόταση
ανάληψης υποχρέωσης του προαναφερόμενου κωδικού αριθμού έγινε με την αριθ. 39/2012 απόφασή σας.
ο

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από συζήτηση, έχοντας υπόψη, τις διατάξεις των άρθρων 172 του Ν.3463/06, τις διατάξεις του
άρθρου 32 του Β.Δ. 17/5-156/1959, τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 και το γεγονός ότι ο
υπάλληλος του Δήμου μας Πεχλιβάνης Γεώργιος θα διεκπεραιώσει υποθέσεις της υπηρεσίας σχετικές με
την πληρωμή παραβόλων για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ, για έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου
ανυψωτικών μηχανημάτων και πιστοποιητικών ταχογράφων.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
(α) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης 3.500€ σε βάρος του ΚΑ 02.20.6323 με τίτλο «Λοιπά τέλη
κυκλοφορίας» του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2012 για την πληρωμή την πληρωμή
παραβόλων για έλεγχο οχημάτων από ΚΤΕΟ, για έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών
μηχανημάτων και πιστοποιητικών ταχογράφων και
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(β) Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής 3.500€, στο όνομα του υπαλλήλου Πεχλιβάνη Γεωργίου ο οποίος
θα αποδώσει λογαριασμό μετά την ολοκλήρωση της προαναφερόμενης διαδικασίας, εντός τριμήνου.
………………………………………………………………………………………….......................................................................

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 111/2012.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 04-04-12
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

