ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 21/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 23η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 5248/19-08-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα.
3ο Θέμα: Απαλλαγή υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής 540/Α/2019 με απόδοση
λογαριασμού
(Αρ. απόφασης 83/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες οι τέσσερις (4), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
2) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
3) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
4) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ
ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής
Επιτροπής τα εξής:
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 4821/24-07-2019 έγγραφο του υπαλλήλου του Δήμου κου Εμήν Σουρή με θέμα την
απαλλαγή υπολόγου ΧΕΠ προπληρωμής, υποβλήθηκαν στην Οικονομική Επιτροπή όλα τα απαραίτητα έγγραφα που
πιστοποιούν την εξόφληση της δαπάνης ύψους 14.284,99€ επεκτάσεως ΦΟΠ και συνδέσεων στο δίκτυο διανομής της
ΔΕΔΔΗΕ του Δήμου Μύκης για ηλεκτροδότηση 5 PRES CONTAINERS κλειστού τύπου στους οικισμούς Εχίνου, Σμίνθης,
Μύκης, Κενταύρου και Γλαύκης. Ως εκ τούτου προτείνεται η απαλλαγή του ανωτέρω υπαλλήλου, υπολόγου ΧΕΠ
προπληρωμής με αρ. 540/Α/2019 συνολικού ποσού 14.284,99€.
Κατόπιν των ανωτέρω καλούμαστε να αποφασίσουμε για την απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:

τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')

τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος με το αρ. πρωτ. 4821/24-07-2019 έγγραφο του κου Εμήν Σουρή.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
ΕΓΚΡΙΝΕΙ την απόδοση λογαριασμού για τo υπ αριθ. 540/Α/2019 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ύψους
14.284,99€, στο όνομα του υπαλλήλου κου Εμήν Σουρή και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλμα
αυτό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής

