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ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 01/11-01-2021 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 02/2021
Θέμα 2ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που
εκδόθηκε στο όνομα του κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρου, υπαλλήλου του Δήμου Ηράκλειας.
Σήμερα την 11η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη, σύμφωνα με τις διατάξεις της περ.2 της παρ.1
του άρθρου 1 της υπ’ αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.:80588/14-12-2020 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ
5509/Β/15-12-2020, ύστερα από την με αρ.109/07-01-2021 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην Οικονομική
Επιτροπή, στην Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
75 του Ν.3852/2010, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε με το άρθρο 77 του Ν. 4555/2018 και
το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερήσιας
διάταξης. Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει η
νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει,
αφού σε σύνολο 7 μελών συμμετείχαν 7:
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Στη συνεδρίαση συμμετείχε η κ. Βασιλική Βάκα Γενική Γραμματέας του Δήμου Ηράκλειας.
Επίσης στη συνεδρίαση συμμετείχε και ο υπάλληλος του Δήμου κ. Νικόλαος Καμπούρης για
την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης.
Μετά τη διαπίστωση απαρτίας ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συν/σης.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του δεύτερου θέματος έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αρ.15232/30-12-2020 εισήγηση της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1) τις διατάξεις του άρθρου 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959
2) τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463 /2006
3) την 11 /2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Κοτσαρίδης Θεόδωρος
4) τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει απόφαση έγκρισης της απόδοσης λογαριασμού για
το με αριθμ. 32/2020 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής , συνολικού ύψους 1.500,00 ευρώ που
εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κοτσαρίδη Θεόδωρου και θα πρέπει να τον απαλλάξει από
κάθε ευθύνη για το ένταλμα αυτό».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, έλαβε υπόψη τις
διατάξεις του άρθρου 172 του Ν 3463 /2006, τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ
17/515/6/1959, την υπ' αρ.11/2020 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ'αρ.15232/30-122020 σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το γεγονός ότι εκδόθηκε το
αριθμ.32/2020 Χ.Ε.Π. ποσού 1.500,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.01 «Παράβολα ΚΤΕΟ, τέλη
χρήσης μηχανημάτων έργου και λοιπά παράβολα» στο όνομα του υπολόγου υπαλλήλου και τα
δικαιολογητικά τα οποία κατέθεσε ο κ. Κοτσαρίδης Θεόδωρος, για την απόδοση του
λογαριασμού.
αποφασίζει ομόφωνα
1. Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από τον κ. Κοτσαρίδη
Θεόδωρο μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά.
2. Συνολικά οι δαπάνες που πληρώθηκαν σε βάρος του Κ.Α. 00.6331.01 «Παράβολα ΚΤΕΟ,
τέλη χρήσης μηχανημάτων έργου και λοιπά παράβολα» ανέρχονται σε 729,00€, ενώ έχει
επιστραφεί στον Δήμο το ποσό των 771,00€ (γραμμάτιο είσπραξης 1ΔΦ/4/2020) από τον
υπόλογο υπάλληλο κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρο, το οποίο έμεινε αδιάθετο από το Χ.Ε.32/2020.
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3. Απαλλάσσει τον κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρο από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί για
παράβολα ΚΤΕΟ των αυτοκίνητων των Υπηρεσιών του Δήμου.
Η παρούσα απόφαση να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 02/2021.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 11-01-2021
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

