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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
Από το αριθ. 27/2015 πρακτικό συνεδρίασης
Σήμερα στις 16 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα
18:30’ το Διοικητικό Συμβούλιο της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τεμπών, συνήλθε σε
έκτακτη συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι, ύστερα από την με αριθ.
πρωτ. 12904/16-12-15 πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Τσάτσαρη Χρ. (άρθρο 75 του Ν.
3852/2010) για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας
διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο
ΕΠΤΑ ( 7 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν παρόντες οι ΕΞΙ ( 6 ):

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Τσάτσαρης Χρήστος
Έξαρχος Γεώργιος
Ζάχος Βασίλειος
Διψάνας Αχιλλεύς
Τσούγιας Χρήστος
Κυρίτσης Γεώργιος
--

1. Μανώλης Γεώργιος

Αν και νόμιμα κληθέντες

Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας η Κοντογιάννη Παρασκευή
υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από την διαπίστωση ύπαρξης απαρτίας και αφού
πρώτα ομόφωνα τα μέλη συμφώνησαν για το κατεπείγον της συνεδρίασης, κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα για συζήτηση.
ΘΕΜΑ ( 3ο ). «Απαλλαγή υπολόγου»
Αριθμός Απόφασης (158)
Με την αριθ. 189/2015 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η δαπάνη, νέας παροχής
ισχύος 55KVA (No1,0) στον Πυργετό.
Στη συνέχεια, με την αριθ. 113/2015 απόφαση της Ο.Ε. αποφασίστηκε η έκδοση
εντάλματος προπληρωμής ποσού 290,85€ € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7325.06 του
προϋπολογισμού έτους 2015, για Ηλεκτροδότηση του έργου: «Αναπλάσεις Οικισμού
Πυργετού» [χορήγηση νέας παροχής ισχύος 55kVA (No 1.0)]. και ορίστηκε υπόλογος η
υπάλληλος του Δήμου Μπαρμπούτη Βασιλική.
Με δεδομένο ότι δεν έχει εκπνεύσει η προθεσμία για την απόδοση του
λογαριασμού, η υπόλογος κα. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ έχει υποβάλλει στην Οικονομική
Επιτροπή όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά τα οποία λειτουργούν ως αποδεικτικά για την
κίνηση των πληρωμών και τα οποία επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης.
Χρησιμοποιήθηκε το σύνολο του ποσού του εντάλματος, ήτοι 290,85€.
Επειδή δαπανήθηκε το σύνολο του ποσού το οποίο είχε διατεθεί προς εκπλήρωση
των σκοπών οι οποίοι προαναφέρθηκαν, η κα. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ επέστρεψε τα
αριθ. Β 0004661/30-11-2015 πρωτότυπο τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών της ΔΕΔΔΗΕ και με
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την αριθ. εισερχομένου 12133/14-12-15 αίτησή της ζητάει την απαλλαγή της από υπόλογο
της διαχείρισης του ανωτέρω ποσού.
Για τους παραπάνω λόγους, σας καλώ να ελέγξουμε τα στοιχεία που έχουν
υποβληθεί από την κα. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ σχετικά με την απόδοση του λογαριασμού
και στη συνέχεια να προβούμε στην απαλλαγή της από υπόλογο της διαχείρισης των εν
λόγω ποσών, εφόσον εγκριθεί η απόδοση του λογαριασμού.
Και κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ν’ αποφασίσουν σχετικά.
Τα μέλη της Οικον. Επιτροπής έχοντας υπόψη , την περ. δ της παρ 1 του άρθρου 72
του Ν.3852/10, των άρθρων 103, 209 του Ν.3463/2006, τις διατάξεις του Ν.3731/08 άρθρο
20 παρ. 13, τις διατάξεις της Υπ. Απόφασης 11389/93 ΕΚΠ-ΟΤΑ, τις αιτήσεις με τα σχετικά
δικαιολογητικά και μετά από διαλογική συζήτηση.
Αποφασίζει

Ομόφωνα

1. Ε γ κ ρ ί ν ε ι την απόδοση λογαριασμού έτσι όπως υποβλήθηκε από την κα.
ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, μαζί με τα σχετικά δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα
παραστατικά της ΔΕΔΔΗΕ, αντίγραφα των οποίων επισυνάπτονται και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.
2. Α π α λ λ ά σ σ ε ι την κα. ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ από υπόλογο του ποσού
των 290,85 € σε βάρος του Κ.Α. 02.20.7325.06 του προϋπολογισμού έτους 2015, για
Ηλεκτροδότηση του έργου: «Αναπλάσεις Οικισμού Πυργετού» [χορήγηση νέας παροχής
ισχύος 55kVA (No 1.0)].
Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 158/2015
…………………………………………………………………………………………………………….…………………………………
Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως εξής:
O Πρόεδρος
(υπογραφή)

Τα μέλη
(υπογραφές)
Πιστό αντίγραφο
O Πρόεδρος

Τσάτσαρης Χρ.

