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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 10ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 3ης Μαΐου 2012

Αριθ. απόφασης 163

Περίληψη
Έγκριση απόδοσης εντάλματος προπληρωμής και
απαλλαγής υπολόγου από κάθε ευθύνη που αφορά το
πρόγραμμα χρηματικών βοηθημάτων στους οικονομικά
αδύνατους υπερήλικες ή ανίκανους για εργασία και φοιτητές
ομογενείς, για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος 2011.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 3 Μαΐου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου (Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 27648/27-04-12, όπου
επιδόθηκε κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 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:
Απόντες
Παρόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Καλογερής Κρίτων
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Πούλιος Χρίστος
4. Παπασταματίου Γεώργιος
5. Δρεμσίζης Ιωάννης
6. Κυριακίδης Αλέξανδρος
7. Τσεγγελίδης Ιωάννης
8. Μπεκτές Σαμπρή
Γίνεται μνεία ότι ο δ.σ. Δρεμσίζης Ιωάννης αποχώρησε από την Επιτροπή στο θέμα και ο δ.σ. Τσεγγελίδης
Ιωάννης στο θέμα.
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 27216/25-04-2012 εισήγηση της
Δ/νσης Κοινωνικής Πρόνοιας η οποία έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη :
1. Τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και
λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων»( ΦΕΚ Α 114 /15-6-59)
2. την Κ.Υ.Α. Γ1α/1356/19.09.1984 (ΦΕΚ 729/Β/11.10.84) Τρόπος πληρωμής μηνιαίων χρηματικών
βοηθημάτων στους οικονομικά αδύνατους υπερήλικες ή ανίκανους για εργασία και φοιτητές ομογενείς, και
το άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 193/79 ΦΕΚ Β143 Περί τρόπου πληρωμής μηνιαίων χρηματικών βοηθημάτων εις
τυφλούς του Νομ. 1904/1951
3. Τις διατάξεις του άρθρου 172 του N. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ – 114
Α/8-6-2006)
4. τις διατάξεις του άρθρου 97 παργ. 3Β εδ. 17 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
5. το υπ’ αριθμ. 12/2012 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο εκδόθηκε στο όνομά μου ύψους
7.207,64 Ευρώ και αφορά την καταβολή επιδομάτων του προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως
οικονομικά αδυνάτων υπερηλίκων ή ανικάνων για εργασία και φοιτητών ομογενών του Νομού Ξάνθης
για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος του 2011
Σας υποβάλλω εμπρόθεσμα προς έλεγχο
Α.- Αναλυτική κατάσταση δαπανών τις οποίες πραγματοποίησα ως υπόλογος του αριθ. 12/2012 Χ.Ε.Π.
καθώς και τα νόμιμα αναγραφόμενα αποδεικτικά αυτών ύψους 7.207,64 Ευρώ
Β. Ανακεφαλαιωτικό πίνακα δαπανών
Γ. Κατάσταση απλήρωτων δικαιούχων του επιδόματος
ο
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ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΑΠΑΝΩΝ
Περιγραφή παραστατικού
Ατομικές αποδείξεις είσπραξης δικαιούχων Ταχυδρομικών Γραφείων Ν.
Ξάνθης (όπως αναγράφονται αναλυτικά κατά Ταχ. Γραφείο στον
ανακεφαλαιωτικό πίνακα)
Κατάθεση απλήρωτων επιδομάτων σε λογαριασμό υπολόγου στο
Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο Ξάνθης σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 1 του
ΒΔ 17-5/15-6-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικό των
Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/15-6-59)
Τιμολόγια παροχής υπηρεσιών ΕΛΤΑ για την πληρωμή προμήθειας
2,06 ευρώ ανά εγγραφή στις καταστάσεις πληρωμών σύμφωνα με
ανακεφαλαιωτικό πίνακα 5200/1597/23-1-2012, 5202/312/24-1-2012,
5201/191/24-1-2012
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Ταχ. Γραφείου Ξάνθης για την είσπραξη
ταχ. Τελών έκδοσης ταχυδρομικών επιταγών 1/%ο με στοιχεία:
5200/1597/23-1-2012

πλήθος

αξία (Ευρώ)

74

6.364,57

7

669,18

3

166,86

1

7,03

ΣΥΝΟΛΟ

7.207,64
.
* Επισυνάπτεται φωτοτυπία βιβλιαρίου Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ξάνθης υπολόγου
Κατόπιν τούτων παρακαλώ όπως εκδώσετε απόφαση για την έγκριση της απόδοσης του ανωτέρω
λογαριασμού μου και την απαλλαγή μου ως υπολόγου, του αριθμ.12/20-1-2012 Χ.Ε.Π.
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων
32,33,34 και 3 7 του Β.Δ. 1 7-5/15-6-59 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων»( ΦΕΚ Α 114 /15-6-59) , το άρθρο 8 Γ4/Φ.12/Οικ.1930 της 28 Ιουλίου/30 Σεπτεμβρίου 1982
9ΦΕΚ Β΄724) Έγκριση εφαρμογής προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως των βαριά νοητικά
καθυστερημένων ατόμων ηλικίας μέχρι και 25 ετών, τις διατάξεις του άρθρου 172 του N. 3463/06 «Κύρωση
του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ – 114 Α/8-6-2006), τις διατάξεις του άρθρου 97 παργ. 3Β εδ. 17
του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης»(ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010), το υπ’ αριθ. 12/2012 Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο
εκδόθηκε στο όνομά του υπαλλήλου ύψους 7.207,64 ευρώ και αφορά την καταβολή επιδομάτων του
προγράμματος οικονομικής ενισχύσεως οικονομικά αδυνάτων υπερηλίκων ή ανικάνων για εργασία και
φοιτητών ομογενών του Νομού Ξάνθης για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος του 2011
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής της υπαλλήλου της Δ/νσης Κοινωνικής
Πρόνοιας κ. Καπετανίδου Δήμητρας, που αφορούσε την πληρωμή δικαιούχων του προγράμματος
οικονομικής ενίσχυσης οικονομικά αδυνάτων υπερηλίκων ή ανικάνων για εργασία και φοιτητών
ομογενών του Νομού Ξάνθης για το δίμηνο Νοέμβριος – Δεκέμβριος του 2011 και απαλλάσσει αυτήν
από κάθε ευθύνη. Οι δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 7.207,64 ευρώ
Το αδιάθετο ποσό επεστράφη στο ταμείο του Δήμου Ξάνθης, με το αριθ. 213/2012 γραμμάτιο είσπραξης
…………………………………………………………………………………….......................................................................

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 163/2012.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 04/05/2012
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)

