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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
ΟΡΓΑΝΩΝ ΚΑΙ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11/24-05-2022 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
Αριθ. Απόφασης: 81/2022
Θέμα 11ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού χρηματικού εντάλματος προπληρωμής που
εκδόθηκε στο όνομα του κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρου, υπαλλήλου του Δήμου
Ηράκλειας.
Σήμερα την 24η Μαΐου 2022, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.30π.μ η Οικονομική Επιτροπή
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου
Ηράκλειας, ύστερα από την με αρ.5270/20-05-2022 πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και γνωστοποιήθηκε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπή, στην επικεφαλής της παράταξης που δεν εξέλεξε μέλος στην
Οικονομική Επιτροπή, στους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, στον Πρόεδρο του
Συμβουλίου της Κοινότητας Κοίμησης, στην Πρόεδρο του Συμβουλίου της Κοινότητας
Σκοτούσσας και στη Γενική Γραμματέα του Δήμου Ηράκλειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010, όπως αυτό ισχύει, 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 παρόντα ήταν 7:
Παρόντες οι :
Όνομα

Απόντες οι:
Επώνυμο

Πατρώνυμο Αξίωμα

1 Γεώργιος
2 Ανέστης
3 Αθανάσιος

Κουτσάκης
Λαζαρίδης
Σταυρακάρας

Αθανάσιος
Σωτήριος
Άγγελος

Πρόεδρος
Αντιπρόεδρος
Μέλος

4 Ελευθέριος

Στοΐλας

Κων/νος

Μέλος

5 Στέφανος
6 Κλεάνθης

Χατζηϊωαννίδης
Κοτσακιαχίδης

Κων/νος
Ιωάννης

Μέλος
Μέλος

Ονοματεπώνυμο
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Αβραμίδης
Μέλος
7 Ιωάννης
Ιωάννης
Στη συνεδρίαση συμμετείχε 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 ζήτησε από την Οικονομική Επιτροπή πριν από την
έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης να συζητηθεί ως κατεπείγον το
θέμα «Παράταση προθεσμίας εκπόνησης της μελέτης με τίτλο «Μελέτη Εφαρμογής και Τεύχη
Δημοπράτησης για το Έργο ¨Δημιουργική Επανάχρηση του Δημοτικού Σχολείου
Χρυσοχωράφων¨», το οποίο δεν γράφτηκε στην ημερήσια διάταξη.
Η Οικονομική Επιτροπή ομόφωνα αποφάσισε να συζητηθεί το παραπάνω θέμα, αφού
έκρινε ότι είναι κατεπείγον.
Πριν τη συζήτηση του έκτου (6ου) θέματος αποχώρησε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κλεάνθης
Κοτσακιαχίδης και επέστρεψε πριν την έναρξη της συζήτησης του έβδομου (7ου) θέματος.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κατά την εισήγηση του εντέκατου θέματος έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής την υπ' αρ.5157/18-05-2022 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 31/2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής , με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Κοτσαρίδη Θεόδωρου
4) τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
Η Οικονομική Επιτροπή θα πρέπει να λάβει απόφαση έγκρισης της απόδοσης λογαριασμού
για το με αριθμ.Α54/2022 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, συνολικού ύψους 1.400,00 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.31/2022 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, την υπ'αρ. 5157/18-052022 σχετική εισήγηση της Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου, το γεγονός ότι εκδόθηκε το
αριθμ.Α54/2022 Χ.Ε.Π. ποσού 1.400,00€ 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.

ΑΔΑ: Ψ76ΗΩΡΤ-7ΨΕ

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
1.101,00€, ενώ έχει επιστραφεί στον Δήμο το ποσό των 299€ (γραμμάτιο είσπραξης
ΕΠ/97/2022, ΕΠ/103/2022 και ΕΠ/104/2022) από τον υπόλογο υπάλληλο κ. Κοτσαρίδη
Θεόδωρο, το οποίο έμεινε αδιάθετο από το Χ.Ε.Α/54/2022.
3. Απαλλάσσει τον κ. Κοτσαρίδη Θεόδωρο από υπόλογο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί
για παράβολα ΚΤΕΟ των αυτοκίνητων των Υπηρεσιών του Δήμου.
4. Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2022.
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η συνεδρίαση λύθηκε στις 10:00.
Συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής

Ακριβές Απόσπασμα
Ηράκλεια 25-05-2022
Ο Πρόεδρος
της Οικονομικής Επιτροπής
Γεώργιος Κουτσάκης
Δήμαρχος

Τα μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής

