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Από το πρακτικό της 37 / 20-12-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αριθµ. Απόφασης 489 / 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Απόδοση λογαριασµού επί του υπ’ αριθµ. 1811Α/2013 χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής, ποσού 700,00 €.

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 20-12-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από την 89232/16-12-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ. ∆ανιηλίδη Συµεών, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσακιρίδης Αναστάσιος
1. ∆ανιηλίδης Συµεών
2. Απατσίδης ∆ηµήτριος αν/κος
2. Χατζησάββας Γεώργιος
3. Ισαακίδη Άντζελα
3. Πάππου Μιχαήλ
4. Καλπαζίδης Σέργιος
4. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
5. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
Ειρήνη
6. Σιωµάδης Σωτήριος
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
Λόγω απουσίας του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ.Συµεών ∆αινιηλίδη, προέδρευσε ο
Αντιπρόεδρος κ.Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση (4) τεσσάρων θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο εκτός,2ο εκτός , 3ο εκτός, 4ο εκτός ,
1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο ,8ο,9ο,10ο,11ο και 12ο .

Ο Προεδρεύων, αφού εισηγήθηκε το 1ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης Απόδοση
λογαριασµού επί του υπ’ αριθµ. 1811Α/2013 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής,
ποσού 700,00 €. , έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ αρ. 89110/13-12-2013 εισήγηση
τις Τακτική υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Καλαγκάνης Κοσµάς για αντιµετώπιση δαπανών
ΚΤΕΟ.
Ο ανωτέρω υπάλληλος µε το 1811Α /2013 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής
εισέπραξε ποσό (700,00€).

Α∆Α: ΒΛΓ2ΩΚΙ-ΨΒΥ
Μέχρι την 12/12/2013 δαπανήθηκε το ποσό 534,00€ και το υπόλοιπο ποσό
166,00 € κατατέθηκαν στο ταµείο του ∆ήµου µε το υπ’ αρ. 8/13-12-2013 Γραµµάτιο
Είσπραξης.
Τέλος ο Προεδρεύων έθεσε υπόψη της Ο.Ε. τον σχετικό φάκελο και την υπ αρ.
89110/13-12-2013 αναφορά του υπόλογου υπαλλήλου και κάλεσε αυτήν
ν΄αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Προεδρεύων και τα µέλη της εξέθεσαν,
2) την αριθµ. 454/2013 απόφαση της Ο.Ε ,3) την υπ αρ. 89110/13-12-2013 αναφορά
του υπόλογου υπαλλήλου κ.Καλαγκάνη Κοσµά,4) τις διατάξεις των 136, 138 και 151/98
προεδρικών διαταγµάτων,5) τις διατάξεις του άρθρου 172 του Κ.∆.Κ. (Ν. 3463/2006) και
6) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Οµόφωνα
Εγκρίνει το λογαριασµό που αποδίδεται από την υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου, κο
Καλαγκάνη Κοσµά επί του αριθµ. 1811Α /2013 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής,
ποσού (700,00 €) σύµφωνα µε την υπ’ αρ. 89110/13-12-2013 αναφορά του υπολόγου
υπαλλήλου, που είναι αναπόσπαστο κοµµάτι αυτής της απόφασης.
Β) Απαλλάσσει αυτήν από την παραπέρα ευθύνη.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των άρθρων
12, 13, 14 και 15 του από 17/5-15/6/59 Β.∆/τος “Περί οικονοµικής διοικήσεως και
λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων”.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 489/2013
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
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