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Από το 13o πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 12ης Ιουλίου 2017
Αριθ. απόφασης 126

Περίληψη
Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής για την
πληρωμή ταχυδρομικών τελών

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 12 Ιουλίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την
αριθμ.πρωτ.28817/7-07-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της Κυριάκου Παπαδόπουλου
(Αντιδημάρχου 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 9 μελών βρέθηκαν παρόντα 7 μέλη δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Κυριάκος Παπαδόπουλος (Πρόεδρος)
5) Μυλωνάς Γεώργιος
2) Ηλιάδης Θωμάς
6) Παρτσαλίδου Δέσποινα (αναπληρώτρια)
3) Καρά Αχμέτ
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Μποζ Ραμαδάν
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
3) Μπαντάκ Σιαμπάν
2) Λύρατζης Πασχάλης
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το 5ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την αριθμ.πρωτ.28120/4-7-2017 εισήγηση της
Υπαλλήλου Ρεκάρη Ευαγγελίας η οποία έχει ως εξής:
«Με την υπ΄αριθμόν 74/2017 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής 5000,00€ για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δ.Ξάνθης.
Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμόν 382Β χρηματικό ένταλμα προπληρωμής με ημερομηνία
απόδοσης 11-07-2017 το οποίο και εισέπραξα.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλα εμπρόθεσμα οι δαπάνες που πληρώθηκαν
ανέρχονται στο ποσό των 1.781,99€ μετά την πληρωμή αυτών περίσσεψε το ποσό των 3.218,01€ και το
οποίο κατέθεσα στο ταμείο του Δ. Ξάνθης σύμφωνα με το Γραμμάτιο Είσπραξης Νο332/04-07-2017 του
Δήμου.
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 διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων έχοντας υπόψη την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού ποσού 1.781,99€ έτσι όπως υποβλήθηκε από την υπάλληλο του
Δήμου Ξάνθης Ρεκάρη Ευαγγελία του Προδρόμου, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά τα οποία
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
Β) Απαλλάσσει την υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης Ρεκάρη Ευαγγελία από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε
διατεθεί για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών.
Γ) Εισπράττει από την υπάλληλο του Δήμου Ξάνθης Ρεκάρη Ευαγγελία το επιστρεφόμενο ποσό 3.218,01€
το οποίο δεν δαπανήθηκε.
…………………………………………………………………………………………………
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Κυριάκος Παπαδόπουλος
(Ακολουθούν υπογραφές)
(υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 13-7-2017
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Μαρία Άννα Ανδρέου

