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Αναρτάται στο διαδίκτυο

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην 1ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2012
Αξηζ. απόθαζεο 12

Πεξίιεςε
Έγκριζη απόδοζης λογαριαζμού ενηάλμαηος
προπληρωμής και απαλλαγής σπολόγοσ από κάθε
εσθύνη ποσ αθορά ηο πρόγραμμα ζηεγαζηικής
ζσνδρομής ζε αναζθάλιζηα και οικονομικά αδύναηα
μονατικά άηομα από 65 τρονών και πάνω ζηον Νομό
Ξάνθης

Ξάλζε θαη ζην Γεκαξρηαθό Καηάζηεκα ζήκεξα 5 Ηαλνπαξίνπ 2012 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 13:00 ζπλήιζε
ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, ύζηεξα από ηελ έγγξαθε πξόζθιεζε
ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, Μπέλε Γεκεηξίνπ(Αληηδεκάξρνπ Ξάλζεο), αξηζ. πξση. 70615/29-12-11, όπνπ επηδόζεθε
θαλνληθά ζηνλ θαζέλα από ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν. 3852/10, πξνθεηκέλνπ
λα ζπδεηεζνύλ ηα αθόινπζα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο θαη λα παξζνύλ ζρεηηθέο απνθάζεηο.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν νθηώ (8) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα επηά (7) κέιε
δειαδή:
Παξόληεο
Απόληεο
1. Μπέλεο Γεκήηξηνο (Πξόεδξνο)
1. Φηιίππνπ Φίιηππνο
2. Βαζηινύδεο Ζιίαο
3. Πνύιηνο Υξίζηνο
4. Παπαζηακαηίνπ Γεώξγηνο
5. Γξεκζίδεο Ησάλλεο
6. Κπξηαθίδεο Αιέμαλδξνο
7. Σζεγγειίδεο Ησάλλεο
8. Καινγεξήο Κξίησλ
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην (12ν)
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση 70371/27-12-2011 εηζήγεζε ηεο
Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πξόλνηαο ε νπνία έρεη σο εμήο:
Έρνληαο ππόςε :
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32,33,34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη
ινγηζηηθνύ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»( ΦΔΚ Α 114 /15-6-59)
2. ην άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ Γ3/ νηθ.2615/85 (ΦΔΚ Β 329/29-5-85) ‘Έγθξηζε εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο
παροτής ζηεγαζηικής ζσνδρομής ζε αναζθάλιζηα και οικονομικά αδύναηα μονατικά άηομα από 65
τρονών και πάνω, ποσ αποδεδειγμένα ζηερούνηαι ζηέγης θαη ην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 193/79 ΦΔΚ Β143
«Πεξί ηξόπνπ πιεξσκήο κεληαίσλ ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ εηο ηπθινύο» ηνπ Νόκνπ 1904/1951
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ N. 3463/06 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»(ΦΔΚ – 114
Α/8-6-2006)"
4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξγ. 3Β εδ. 17 ηνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»(ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010)
5. ην ππ’ αξηζ. 577/2011 Υξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ην νπνίν εθδόζεθε ζην όλνκά κνπ ύςνπο
72.889,71 Εσρώ θαη αθνξά ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεγαζηικής ζσνδρομής ηοσ
Νομού Ξάνθης γηα ην 4ν δίκελν ηνπ 2011 (Ηνύιηνο – Αύγνπζηνο)
αο ππνβάιισ εκπξόζεζκα πξνο έιεγρν
Α.- Αλαιπηηθή θαηάζηαζε δαπαλώλ ηηο νπνίεο πξαγκαηνπνίεζα σο ππόινγνο ηνπ αξηζκ. 577/2011 Υ.Δ.Π.
θαζώο θαη ηα λόκηκα αλαγξαθόκελα απνδεηθηηθά απηώλ ύςνπο 72.889,71 Δπξώ
Β. Αλαθεθαιαησηηθό πίλαθα δαπαλώλ
Γ. Καηάζηαζε απιήξσησλ δηθαηνύρσλ ηνπ επηδόκαηνο ζηεγαζηηθήο ζπλδξνκήο

ΑΔΑ: ΒΟΝ3ΩΚ8-6ΡΙ
Αναρτάται στο διαδίκτυο

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Πεοιγοαθή παοαζηαηικξύ
Αηξμικέπ απξδείνειπ είζποανηπ δικαιξύςωμ Ταςρδοξμικώμ
Γοαθείωμ Νξμξύ Ξάμθηπ (όπωπ αμαγοάθξμηαι αμαλρηικά καηά
Τας. Γοαθείξ ζηξμ αμακεθαλαιωηικό πίμακα)
Καηάθεζη απλήοωηωμ επιδξμάηωμ ζε λξγαοιαζμό ρπξλόγξρ ζηημ
Γθμική Τοάπεζα ηηπ Γλλάδξπ Υπξκαηάζηημα Ξάμθηπ ζύμθωμα με
ηξ άοθοξ 37 παοαγ. 1 ηξρ Β.Δ. 17-5/15-6-59 “ Πεοί ξικξμξμικήπ
διξικήζεωπ και λξγιζηικξύ ηωμ Δήμωμ και Κξιμξηήηωμ” ( ΦΓΚ Α
114 /15-6-59)*
Τιμξλόγια παοξςήπ ρπηοεζιώμ ΓΛΤΑ για ηημ πληοωμή ποξμήθειαπ
2,06 Γροώ αμά εγγοαθή ζηιπ καηαζηάζειπ πληοωμώμ ζύμθωμα με
αμακεθαλαιωηικό πίμακα
Τιμξλόγιξ παοξςήπ ρπηοεζιώμ Ταςρδοξμικξύ Γοαθείξρ Ξάμθηπ για
ηημ είζποανη ηας. ηελώμ έκδξζηπ ηαςρδοξμικώμ επιηαγώμ 0,1% με
ζηξιςεία : 5200/1534/11-7-2011
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ΣΥΝΟΛΟ

* Δπηζπλάπηεηαη θσηνηππία βηβιηαξίνπ ηεο Δζληθήο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο Ξάλζεο ηεο ππνιόγνπ Ματδνπ
Μαξίλα - Πελειόπε
Καηόπηλ ηνύησλ παξαθαιώ όπσο εθδώζεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ηεο απόδνζεο ηνπ αλσηέξσ
ινγαξηαζκνύ κνπ θαη ηελ απαιιαγή κνπ σο ππνιόγνπ ηνπ αξηζ. 577/2011 Υ.Δ.Π.
Σέινο ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο ππόςε:
1. Σηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 32,33,34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 «Πεξί νηθνλνκηθήο δηνηθήζεσο θαη
ινγηζηηθνύ ησλ Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»( ΦΔΚ Α 114 /15-6-59)
2. ην άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ Γ3/ νηθ.2615/85 (ΦΔΚ Β 329/29-5-85) ‘Έγθξηζε εθαξκνγήο πξνγξάκκαηνο
παροτής ζηεγαζηικής ζσνδρομής ζε αναζθάλιζηα και οικονομικά αδύναηα μονατικά άηομα από 65
τρονών και πάνω, ποσ αποδεδειγμένα ζηερούνηαι ζηέγης θαη ην άξζξν 4 ηεο ΚΤΑ 193/79 ΦΔΚ Β143
«Πεξί ηξόπνπ πιεξσκήο κεληαίσλ ρξεκαηηθώλ βνεζεκάησλ εηο ηπθινύο» ηνπ Νόκνπ 1904/1951
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ N. 3463/06 «Κύξσζε ηνπ Κώδηθα Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ»(ΦΔΚ – 114
Α/8-6-2006)"
4. ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 97 παξγ. 3Β εδ. 17 ηνπ Ν.3852/10 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη
ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο»(ΦΔΚ 87 Α/7-6-2010)
5. ην ππ’ αξηζ. 577/2011 Υξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ην νπνίν εθδόζεθε ζην όλνκά κνπ ύςνπο
72.889,71 Εσρώ θαη αθνξά ηελ θαηαβνιή επηδνκάησλ ηνπ πξνγξάκκαηνο ζηεγαζηικής ζσνδρομής ηοσ
Νομού Ξάνθης γηα ην 4ν δίκελν ηνπ 2011 (Ηνύιηνο – Αύγνπζηνο)
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ηεο ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο
Πξόλνηαο θ. Μάτδνπ Μαξίλαο Πελειόπεο ηνπ Γεσξγίνπ, πνπ αθνξνύζε ηελ πιεξσκή δηθαηνύρσλ ηνπ
πξνγξάκκαηνο νηθνλνκηθήο ελίζρπζεο παροτής ζηεγαζηικής ζσνδρομής ζε αναζθάλιζηα και οικονομικά
αδύναηα μονατικά άηομα από 65 τρονών και πάνω, ποσ αποδεδειγμένα ζηερούνηαι ζηέγης δηκήλνπ
Ηνπιίνπ - Απγνύζηνπ 2011 θαη απαιιάζζεη απηήλ από θάζε επζύλε.
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Οη δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 72.889,71 Εσρώ
Σν αδηάζεην πνζό επεζηξάθε ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ Ξάλζεο, κε ην αξηζ. 632 γξακκάηην είζπξαμεο
……………………………………………………………………………………................................................................

πληάρζεθε ην πξαθηηθό απηό θαη ππνγξάθηεθε όπσο αθνινπζεί.
Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Ο Πξόεδξνο
Μπέλεο Γεκήηξηνο

Σα κέιε
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 11-01-12
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καθίζε Κ. Μαξία

