ΑΔΑ: ΒΟΝ2ΩΚ8-ΨΧΕ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από ην 1ν πξαθηηθό ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Ξάλζεο, ηεο 5εο Ηαλνπαξίνπ 2012
Αξηζ. απόθαζεο 13

Πεξίιεςε
Έγκριζη απόδοζης λογαριαζμού και απαλλαγής ενηάλμαηος
προπληρωμής ζηο όνομα ηοσ σπαλλήλοσ Πετλιβάνη
Γεωργίοσ

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
9.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην (13ν)
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηεο Δπηηξνπήο ηελ αξηζ. πξση 70369/27-12-2011 εηζήγεζε ηνπ
Περιηβάλε Γεσξγίνπ, Ζιεθηξνιόγνπ Μερ/θνπ Σ.Δ. Τπαιιήινπ Γ.Σ.Τ. Γήκνπ Ξάλζεο, ε νπνία έρεη σο
εμήο:
Με ηελ ππ’ αξηζ. 238/2011 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθε ε έθδνζε ρξεκαηηθνύ
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 1.200€ γηα ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλώλ, από ηελ έθδνζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο
γηα ηα νρήκαηα ηνπ πξώελ Γήκνπ ηαπξνύπνιεο θαη γηα κεηαηξνπή πηλαθίδσλ από ζπκβαηηθά ζε θξαηηθά.
Γηα ην ζθνπό απηό εθδόζεθε ην ππ’ αξηζ. 700 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο, ην νπνίν θαη εηζέπξαμα.
Όπσο πξνθύπηεη από ηα ζπλεκκέλα δηθαηνινγεηηθά πνπ ππέβαιια εκπξόζεζκα νη δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ
αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 1.170€
Σν αδηάζεην πνζό ησλ 30€ επεζηξάθε ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ κε ην ππ’ αξηζ. 611 γξακκάηην είζπξαμεο.
Καηόπηλ απηώλ παξαθαιώ λα εηζεγεζείηε λα ιεθζεί απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε απόδνζεο ινγαξηαζκνύ θαη
ηελ απαιιαγή κνπ.
Ζ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ
Αθνύ έιαβε γλώζε όισλ ησλ παξαπάλσ, ύζηεξα από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αληαιιαγή απόςεσλ, έρνληαο
ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3463/06, ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 103 ηνπ Ν. 3463/06, ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ ΒΓ 17/5-15/6/1959, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3852/10,
ηελ πιεξσκή ησλ δαπαλώλ, από ηελ έθδνζε πηλαθίδσλ θπθινθνξίαο γηα ηα νρήκαηα ηνπ πξώελ Γήκνπ
ηαπξνύπνιεο θαη γηα κεηαηξνπή πηλαθίδσλ από ζπκβαηηθά ζε θξαηηθά
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ θαη ηελ απαιιαγή εληάικαηνο πξνπιεξσκήο 1.200,00€, ζην όλνκα ηνπ
ππαιιήινπ Περιηβάλε Γεσξγίνπ, Ζιεθηξνιόγνπ Μερ/θνπ Σ.Δ., Τπαιιήινπ Γ.Σ.Τ. Γήκνπ Ξάλζεο, γηα ην
νπνίν εθδόζεθε ην ππ’ αξηζ. 700 ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο.
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Οη δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ αλέξρνληαη ζην πνζό ησλ 1.170€.
Σν αδηάζεην πνζό ησλ 30€ επεζηξάθε ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ κε ην ππ’ αξηζ. 611 γξακκάηην είζπξαμεο.
……………………………………………………………………………………................................................................

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

Σα κέιε
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
Αθξηβέο απόζπαζκα
Ξάλζε 13-01-12
Με εληνιή Γεκάξρνπ
Ζ Γξακκαηέαο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
Καθίζε Κ. Μαξία

