ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 27/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 388/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποδιδόµενου λογαριασµού και απαλλαγή της δηµοτικής υπαλλήλου
Στραβογιάννη Αθηνάς από τη διαχείριση συνολικού ποσού 64.910,81 ευρώ για την
καταβολή των επιδοµάτων α) οµογενών 2µήνου Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου 2012 και β)
παιδικής προστασίας 2µήνου Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου 2012 και γ) στεγαστικής συνδροµής
2µήνου Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου 2012.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 28 του µήνα ∆εκεµβρίου
2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 14:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 94932/24-12-2012 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 6
τακτικά µέλη και 2 αναπληρωµατικά, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος – αναπλ. µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
3. Γκούνας Αθανάσιος – µέλος

Ο Πρόεδρος -κ. Χιονίδης Σάββας- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το 4ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Με την αριθ.7/2012 απόφαση
Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης η δηµοτική
υπάλληλος Στραβογιάννη Αθηνά ορίστηκε υπόλογος για την καταβολή των επιδοµάτων
Απροστάτευτων παιδιών, Οµογενών-προσφύγων, Εγκεφαλικής παράλυσης και Α κοινωνικών
βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις για το έτος 2012
Με το αριθ. 0745Α/10-12-2012 Χρηµατικό Ένταλµα κατέθεσε στην τράπεζα ALPHA BANK
στον αριθµό λογαριασµού 840002002010302 το συνολικό ποσό των 64.910,81 ευρώ για την
πληρωµή των επιδοµάτων α) οµογενών β) παιδικής προστασίας και γ) στεγαστικής συνδροµής
2µήνου Σεπτεµβρίου Οκτωβρίου 2012
Από το συνολικό ποσό των 64.910,81 ευρώ,
Α) για το επίδοµα οµογενών έπρεπε να πληρωθούν και πληρώθηκαν 17.188,53 ευρώ σε 203
δικαιούχους και δεν υπήρξαν επιστροφές
Β) για το επίδοµα παιδικής προστασίας έπρεπε να πληρωθούν και πληρώθηκαν 41.748,28
ευρώ σε 357 δικαιούχους και δεν υπήρξαν επιστροφές
Γ) για το επίδοµα στεγαστικής συνδροµής έπρεπε να πληρωθούν και πληρώθηκαν 5.974
ευρώ σε 14 δικαιούχους και δεν υπήρξαν επιστροφές
Οπότε, το γενικό σύνολο ποσού πληρωµής στους δικαιούχους 64.910,81 ευρώ.
Οπότε κατόπιν των ανωτέρω, ο προεδρεύων ζήτησε την απαλλαγή της υπαλλήλου.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει ως καλώς έχοντα τον αποδιδόµενο λογαριασµό ποσού 64.910,81 ευρώ από τη
δηµοτική υπάλληλο Στραβογιάννη Αθηνά για την πληρωµή των επιδοµάτων α) οµογενών, β)
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παιδικής προστασίας και γ) στεγαστικής συνδροµής 2µήνου Σεπτεµβρίου – Οκτωβρίου 2012 &
Απαλλάσσει την παραπάνω υπάλληλο από κάθε ευθύνη για το ποσό των 64.910,81 ευρώ
Παρόντος του κου Μαλτζάρη Ιωάννη.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 388/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Προεδρεύων Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 14-01-2013
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
Ζωή Σερετίδου

Π.Μ.
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