ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β41ΕΩΕΗ-ΞΧΒ
ΑΠΟ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΤΣΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΙΡΕΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΗΣ

Στην Καρδίτσα σήµερα την 9η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012 και
ώρα 10:00 , η υπογεγραµµένη Ελένη Νταβανά (υπάλληλος ∆ήµου
Καρδίτσας), τοιχοκόλλησα στο προς τούτο προορισµένο µέρος του
∆ηµοτικού Καταστήµατος, αντίγραφο της υπ’ αριθ.
310/2012
Απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής, που συζητήθηκε στη
συνεδρίαση αυτής στις 03-07-2012.
Προς τούτο συντάχθηκε το παρόν αποδεικτικό από τον
τοιχοκολλήσαντα και υπογράφεται ως κατωτέρω.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
310/2012
Απόσπασµα από το υπ’αριθ.
16ο / 03-07-2012
Πρακτικό Συνεδριάσεως της
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Καρδίτσας
Αρ. Πρωτ.:17172/09-07-2012

Αυτός που το τοιχοκόλλησε

Οι µάρτυρες

ΕΛΕΝΗ ΝΤΑΒΑΝΑ

ΤΣΑΤΣΑΡΩΝΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΜΠΑΚΑΡΟΥ ΑΓΛΑΪΑ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΘΕΜΑ
Έγκριση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.091,68 € στην
υπάλληλο του ∆ή µου Μεσσιακ άρη Ευαγγελία , για την πληρωµή τελών
χρήσης µηχανηµάτων έργου.

Στην Καρδίτσα σήµερα την 3η του µηνός Ιουλίου του έτους 2012, ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 12:00
, στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Καρδίτσας και ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 16095/26-06-2012 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Καρδίτσας, η οποία έγινε σύµφωνα µε τους
ορισµούς των άρθρων 73, 74 και 75 του Ν. 3852/2010, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Παπαγεωργίου Σταύρος, Πρόεδρος

1)Αρχοντής ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος

2) Ευαγγελακόπουλος Βασίλειος, Τακτικό Μέλος
3) Νασιάκου Αλεξάνδρα, Τακτικό µέλος
4) Κωτούλας Φίλιππος, Τακτικό Μέλος
5) Γούλας Σωτήριος, Τακτικό Μέλος
6) Κωστόπουλος ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
7) Ντούρλιας ∆ηµήτριος, Τακτικό Μέλος
8) Τσίπρας Εµµανουήλ, Τακτικό Μέλος
9) Γιοβάνης Γεώργιος, Αναπληρωµατικό Μέλος
Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας αφού βρέθηκε σε νόµιµη απαρτία (σε σύνολο 9 µελών,
παρόντες ήταν οι 9, οι οποίοι αποτελούν και την απόλυτη πλειοψηφία του Σώµατος, σύµφωνα µε το άρθρο 75

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ Α∆Α: Β41ΕΩΕΗ-ΞΧΒ
του Ν.3852/2010 «Περί κύρωσης του ∆ηµοτικού & Κοινοτικού Κώδικος»)εισέρχεται στη συζήτηση του
αναγραφόµενου στην πρόσκληση θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης.

Η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Καρδίτσας µε την υπ' αριθ. 309/2012 απόφασή
της οµόφωνα ενέκρινε τη συζήτηση του 1ου εκτός ηµερήσιας διάταξης θέµατος που
αφορά στην έγκριση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 2.091,68 € στην
υπάλληλο του ∆ήµου Μεσσιακάρη Ευαγγελία για την πληρωµή τελών χρήσης
µηχανηµάτων έργου και αφού έλαβε υπόψη:
Το άρθρο 32 παρ. 1 Β∆ 17/5-15/6/1959 σύµφωνα µε το οποίο χρηµατικό
ένταλµα προπληρωµής είναι το ένταλµα µε το οποίο προκαταβάλλεται σε δηµοτικό
υπάλληλο χρηµατικό ποσό για συγκεκριµένη δαπάνη , µε την υποχρέωση να
αποδώσει λογαριασµό σε προθεσµία όχι µεγαλύτερη του τρίµηνου.
• Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010
• Το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006
• Το έγγραφο της ∆/νσης Αµαξοστασίου , το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούµε σύµφωνα µε το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 να ορίσετε έναν υπάλληλο
του ∆ήµου στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί ένα ένταλµα προπληρωµής συνολικού ποσού
2.091,68 € από τον Κ.Α.: 30-6323.0000 « ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ»
Με το παραπάνω ποσό θα πληρωθούν τα τέλη χρήσης για τα µηχανήµατα έργου.
Προτείνουµε ως υπόλογο την υπάλληλο της υπηρεσίας µας κ. Ευαγγελία Μεσσιακάρη.
•

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τον ορισµό της
υπαλλήλου της ∆ιεύθυνσης Αµαξοστασίου κ. Ευαγγελίας
Μεσσιακάρη ως υπόλογου εντάλµατος προπληρωµής, στο όνοµα της οποίας θα εκδοθεί
ένα ένταλµα προπληρωµής συνολικού ποσού 2.091,68 € από τον Κ.Α.: 30-6323.0000 «
ΛΟΙΠΑ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ», προκειµένου να πληρωθούν τα τέλη χρήσης για τα

µηχανήµατα έργου.
Η ψήφιση πίστωσης έχει γίνει µε την υπ’ αριθ. 120/2012 απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής.
Η απόδοση λογαριασµού θα γίνει έως την 03-09-2012
Απόφαση αυτή πήρε Αυξ. Αριθµό 310
/2012
Συντάχθηκε και δηµοσιεύθηκε.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακολουθούν υπογραφές

Καρδίτσα 2012
Πιστό Αντίγραφο
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΣ

