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Απόσπασµα
Από το πρακτικό της 6 - 7 - 2011
συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 112/2011
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης 2135,19€ για τέλη χρήσης µηχανηµάτων έργων. Ορισµός
υπολόγου.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 6ην του µήνα Ιουλίου
του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική
Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 8710/30-6-2011 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα
µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
∆ιαπιστώθηκε δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9
µελών, παρόντες ήταν:
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε)Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ)
Καρράς Ευστράτιος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος.
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη
των µελών ότι σύµφωνα µε το από 20.06.2011 υπηρεσιακό σηµείωµα της υπηρεσίας
καθαριότητας επιβάλλεται η καταβολή τελών χρήσης για τα µηχανήµατα του ∆ήµου µε
αριθµούς κυκλοφορίας:
1) ΜΕ 26146
2) ΜΕ 115654
3) ΜΕ 85472
4) ΜΕ 41949
5) ΜΕ 85372
6) ΜΕ 49193
7) ΜΕ 53182
8) ΜΕ 103510
9) ΜΕ 81783
10)ΜΕ 53164
11)ΜΕ 57945
12)ΜΕ 62864
Το συνολικό ποσό που απαιτείται για την πληρωµή των τελών χρήσης είναι ύψους
2.135,19€. Το ποσό θα κατατεθεί στη ∆ΟΥ Αµπελοκήπων.
Α. Για τους ανωτέρω λόγους εγκρίνεται και ψηφίζεται πίστωση €2.135,19 η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α. 20.6322 του προϋπολογισµού 2011.
Β. Επίσης εγκρίνεται η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ύψους 2.135,19€
αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών απόδοσης των οφειλοµένων τελών χρήσης
µηχανηµάτων.

Γ. Ορίζεται υπόλογος διαχειριστής του εντάλµατος προπληρωµής ο µόνιµος
υπάλληλος του ∆ήµου, Παπαδόπουλος Παντελεήµονας του Κυριάκου, κλάδου ∆Ε
οδηγός απορριµµατοφόρων στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα
προπληρωµής και θα εισπραχθεί το ποσό από το ∆ηµοτικό Ταµείο.
Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει λογ/σµό µέχρι 30/8/2011
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆. από 17/05/1959 περί οικονοµικής διοίκησης και
λογιστικών των ΟΤΑ.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α). Ψηφίζει πίστωση 2.135,19€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6322 του προϋπολογισµού
2011 για την πληρωµή τελών χρήσης µηχανηµάτων έργων.
Β). Εγκρίνεται η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ύψους 2.135,19€
αποκλειστικά για την κάλυψη δαπανών απόδοσης των οφειλοµένων τελών χρήσης
µηχανηµάτων.
Γ). Ορίζεται υπόλογος διαχειριστής του εντάλµατος προπληρωµής ο µόνιµος
υπάλληλος του ∆ήµου, Παπαδόπουλος Παντελεήµονας του Κυριάκου, κλάδου ∆Ε
οδηγός απορριµµατοφόρων στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί το χρηµατικό ένταλµα
προπληρωµής και θα εισπραχθεί το ποσό από το ∆ηµοτικό Ταµείο.
Ο ανωτέρω υπάλληλος υποχρεούται να αποδώσει λογ/σµό µέχρι 30/8/2011
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆. από 17/05/1959 περί οικονοµικής διοίκησης και
λογιστικών των ΟΤΑ.
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 112/2011
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 7 – 7 - 2011
Ο Ειδικός Γραµµατέας

Ο Αντιδήµαρχος

Ε. Κουκουλιώτης

Καζαντζίδης Γεώργιος

