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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της µε αριθµ. 165/2011 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Απόδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής που είχε εκδοθεί στο όνοµα της µονίµου  
             υπαλλήλου του ∆ήµου Ζευγουλά Ειρήνης. 
 
     Από το πρακτικό της 27ης του έτους 2011,Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 28 ∆εκεµβρίου, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 21354/23.12.2011 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου και επιδόθηκε µε αποδεικτικό σε όλα τα µέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύµφωνα µε το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης Αυτοδιοίκησης-  
Πρόγραµµα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010). 
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9) µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής,  βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω µέλη : 

    
      ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.- Κοτσαµπάς Θωµάς, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος                     1.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος                            
2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος- 8ο Τακτικό Μέλος  2.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος        
3.- Ζορµπά Ανθή, 1ο Τακτικό  Μέλος                                   3.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος                                           
4.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                     
5-  Ραγκούση Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος     
6.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος                                     

                          

    Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο Κακαλιάς Ευστράτιος, υπάλληλος του ∆ήµου, για την τήρηση των 
πρακτικών. 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος το 
δεύτερο (2ο) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 

 

  Από την Οικονοµική Υπηρεσία (Τµήµα Λογιστικό) µας διαβιβάστηκε η παρακάτω εισήγηση:     
 
Κατόπιν ελέγχου που διενήργησε η Λογιστική Υπηρεσία του ∆ήµου  σας διαβιβάζουµε: 
 
Α) Αναφορά  της µονίµου υπαλλήλου Ζευγουλά Ειρήνης 
Β) ∆ικαιολογητικά απόδοσης λογαριασµού 
 
Από τον έλεγχο του φακέλου προκύπτει ότι: 
 

1. Με την αρ. 115/2011 απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε η έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού   
     € 3.000,00, στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου  Ζευγουλά Ειρήνης, προκειµένου να καλυφθούν οι        
     δαπάνες  για τις εργασίες  ταχυµεταφοράς της αλληλογραφίας του ΚΕΠ και των λοιπών υπηρεσιών του  
     ∆ήµου, βάσει της σύµβασης που ισχύει από 31/5/2011 και λήγει 31/5/2012 και για όλο το χρονικό  
     διάστηµα διακίνησης της αλληλογραφίας. 
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2. Το ανωτέρω ένταλµα προπληρωµής εκδόθηκε  σε βάρος του Κ.Α. 00-6222.0005 µε τίτλο : 
«Ταχυµεταφορά αλληλογραφίας Κ.Ε.Π. και λοιπών υπηρεσιών του ∆ήµου». 

3. Η υπόλογος υπάλληλος  ήταν υποχρεωµένη να αποδώσει λογαριασµό µέχρι 27-12-2011. 
4. H ανωτέρω κατέθεσε : 

            α) Αποδεικτικά παράδοσης και παραλαβής αλληλογραφίας (POP-POD  VOUCHER από  
                1/ 9 /2011 έως  30/ 11 /2011) 
            β) Τα τιµολόγια µε  αριθµούς 0/111541/30-9-2011,  0/121724/31-10-2011, 
                 και 0/130377/30-11-2011 τα οποία και εξοφλήθηκαν και αντιστοιχούν  σε  χρηµατική αξία    
                 538,39  €. 
            γ) ∆ελτίο  κατάθεσης στο λογαριασµό του ∆ήµου  Πετρούπολης  στην τράπεζα  EFG   
               Eurobank, µε ηµεροµηνία κατάθεσης 27-12-2011 ποσού 2.613,43 €, το  οποίο είναι  
               εµπρόθεσµο. 
 
       Συνολικό ποσό απόδοσης λογαριασµού € 3.000,00. 

 
  Παρακαλώ να αποφασίσετε σχετικά σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 32 του Β∆ 17.5/15.6.1959, για την 
απόδοση του λογαριασµού και την απαλλαγή της υπολόγου υπαλλήλου. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της:  
1.- Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
2.- Τις διατάξεις των άρθρων 158  & 172  του Ν.3634/2006 και των άρθρων 32,33,34  
3.- Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Β∆ 17.5/15.6.1959 
4.- Την αριθµ. 115/2011 απόφαση της, µε την οποία εγκρίθηκε η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος  
     προπληρωµής ποσού  € 3.000,00, στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Ζευγουλά Ειρήνης. 
5.- Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε η υπόλογος υπάλληλος 
6.- Την εισήγηση του Προέδρου της 
      και ύστερα από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού για το υπ΄ αριθµ. 1737 / 29.9.2011 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής 
ποσού € 3.000,00, που εκδόθηκε στο όνοµα της µονίµου υπαλλήλου του ∆ήµου Ζευγουλά Ειρήνης και 
απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλµα αυτό.  
   
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 165/2011.  
 
Ακολουθούν υπόγραφες από τα παρόντα                                             Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:                              Ο  ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Λάππα Θ., Ζορµπά Α.,                                                                ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε., Σίµο Ε. 
                             

              ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ 
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