ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.18/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 259/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση εντάλµατος προπληρωµής και ορισµός του δηµοτικού υπαλλήλου
Βαρβαρέζου Ιωάννη ως υπολόγου διαχείρισης ποσού 1.500,00 ευρώ για την προµήθεια
και τοποθέτηση ανταλλακτικών τα οποία θα χρειαστούν για την επισκευή ενός
απορριµµατοφόρου οχήµατος (ΚΗΥ 7087).
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 21 του µήνα Αυγούστου 2012,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 11.00 π.µ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.64310/17-08-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 8
τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
3. Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
4. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
5. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
6. Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
7. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος
8. Καρατζόγλου Χαράλαµπος –µέλος
9. Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος
Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το … 2ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την υπηρεσιακή αναφορά της Αντωνοπούλου Μαρίας
που έχει ως εξής:
Σας γνωρίζουµε πως απαιτείται προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή
ενός (1) απορριµµατοφόρου οχήµατος (ΚΗΥ 7087) του ∆ήµου Κατερίνης, το οποίο είναι χαλασµένο
και πρέπει άµεσα να επισκευαστεί. Τα απαιτούµενα ανταλλακτικά ο προµηθευτής (ΝΙΚΟΛΑΟΥ) δεν τα
χορηγεί ούτε τα τοποθετεί µε πίστωση και θα στοιχίσουν 1.500 ευρώ.
Η ψήφιση πίστωσης του παραπάνω ποσού έγινε µε την αριθ.15/2012 απόφαση Ο.Ε. και
συγκεκριµένα το ποσό των 180.000,00 ευρώ από τον ΚΑ 20.6263.002 «Συντήρηση και επισκευή
µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων».
Στη συνέχεια ο πρόεδρος ζήτησε από τα µέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010 και του άρθρου 172 παρ.1 του Ν.3463/2006,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την έκδοση εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του τακτικού δηµοτικού
υπαλλήλου, Βαρβαρέζου Ιωάννη, τον οποίο ορίζει ως υπόλογο διαχείρισης ποσού 1.500,00 € για
προµήθεια και τοποθέτηση ανταλλακτικών για την επισκευή ενός (1) απορριµµατοφόρου (ΚΗΥ
7087) του ∆ήµου Κατερίνης
Η σχετική ψήφιση έγινε µε την αριθ.15/2012 απόφαση Ο.Ε. (ποσό των 180.000,00 ευρώ
από τον ΚΑ 20.6263.002 «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων και µηχανηµάτων»)
Η απόδοση του λογαριασµού θα γίνει µέχρι τις 21-11-2012.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 259/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 21-08-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη του Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Ζωή Σερετίδου

Π.Μ.

