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ηην Πάηπα, ζήμεπα, ηην 1η Γεκεμβρίοσ 2020, ημέπα Σρίηη και ώρα 11:30, μεηά
από γπαπηή ππόζκληζη ηος κ. Πποέδπος ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ, με απιθμό 43/2711-2020, ππαγμαηοποιήθηκε μέζφ ηηλεδιάζκευης ζσνεδρίαζη ηης Οικονομικής
Δπιηροπής, ζύμθυνα με ηην απιθ. 426/13-11-2020 εγκύκλιο ηος ΤΠ.Δ. ζηην οποία
ζςμμεηείσαν για ηη λήτη αποθάζευρ ζηα (12) θέμαηα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ, ηα
παπακάηυ Μέλη ηηρ Δπιηποπήρ αςηήρ:
1] Γιονύζηρ Πλέζζαρ – Ππόεδπορ, 2] Φώηιορ Γημακόποςλορ – Ανηιππόεδπορ, 3]
Ανδπέαρ Αθαναζόποςλορ – ηακηικό μέλορ, 4] Ακπιβή αμούπη-Βαγενά – ηακηικό μέλορ,
5] Ιοςλία Γιαννιηζοπούλος – ηακηικό μέλορ, 6] Γεώπγιορ Μαγιάκηρ – ηακηικό μέλορ, 7]
Παναγιώηηρ Μελάρ – ηακηικό μέλορ, 8] Μαπία Φιλοπούλος – ηακηικό μέλορ, 9] Ιυάννηρ
Σζιμπούκηρ – ηακηικό μέλορ, 10] Πέηπορ Ψυμάρ – ηακηικό μέλορ και 11] Θεόδυπορ
Ξςλιάρ – αναπληπυμαηικό μέλορ.
Ο κ. Νικόλαορ Παπαδημάηορ – ηακηικό μέλορ, δεν μεηείσε ζηην ηηλεδιάζκετη, αν
και κλήθηκε.
Αθού διαπιζηώθηκε νόμιμη απαπηία, ο κ. Ππόεδπορ κηπύζζει ηην έναπξη ηηρ
ζςνεδπιάζευρ.
…………………………………………...…………………………………………………..
ηo ηέλορ, ο κ. Ππόεδπορ ειζάγει ηο απιθ. (12) θέμα ηηρ ημεπηζίαρ διαηάξευρ,
«Έκδοζη ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ και οπιζμόρ ςπόλογος Γημοηικού Τπαλλήλος για
πληπυμή ΄΄Λοιπά Σέλη Κςκλοθοπίαρ Καθαπιόηηηαρ – Σέλη ηαξινόμηζηρ – ΚΣΔΟ –
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ -΄΄ ηος Γήμος Παηπέυν», (ζσεηικό ηο ςπ’ απιθ. 16545/24-11-2020
διαβιβαζηικό ηος κ. Γημάπσος και η ςπ’ απιθ. 16491/24-11-2020 ειζήγηζη ηος κ.
Ανηιδημάπσος Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος,
Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού - Γ/νζη Καθαπιόηηηαρ
Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού – Σμήμα Κίνηζηρ Οσημάηυν), η οποία έσει
υρ εξήρ: «Ππορ: – Σον κ. Ππόεδπο ηηρ Οικονομικήρ Δπιηποπήρ Γήμος Παηπέυν – ΘΔΜΑ
«Έκδοζη ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ και οπιζμόρ ςπόλογος Γημοηικού Τπαλλήλος για
πληπυμή ΄΄Λοιπά Σέλη Κςκλοθοπίαρ Καθαπιόηηηαρ – Σέλη ηαξινόμηζηρ – ΚΣΔΟ –
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ -΄΄ ηος Γήμος Παηπέυν».- Πποκειμένος η Τπηπεζία μαρ να πποσυπήζει
ζηοςρ απαπαίηηηοςρ ελέγσοςρ ηυν οσημάηυν ηος Γήμος Παηπέυν για ελέγσοςρ ΚΣΔΟ,
ανηικαηάζηαζη αδειών κςκλοθοπίαρ και έκδοζη ηελών ηαξινόμηζηρ ή μεηαβολών ζε άδειερ
κςκλοθοπίαρ απαιηείηαι η πληπυμή ηυν ΄΄Λοιπά Σέλη Κςκλοθοπίαρ Καθαπιόηηηαρ – Σέλη
ηαξινόμηζηρ – ΚΣΔΟ – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ -΄΄ ηος Γήμος Παηπέυν, ειζηγούμαζηε:ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος Ν 3463/2006 και 3852/2010 ηος Β.Γ.17-5/15-6-1959 (άπθπο
32-34 & 37) και ηος Ν 363/2006 (άπθπο 172) παπακαλούμε:- α) Σην έκδοζη ενηάλμαηορ
πποπληπυμήρ ποζού 10.000,00 (δέκα σιλιάδυν) εςπώ ζε βάπορ ηος παπακάηυ Κ.Α. ηος
πποϋπολογιζμού ηος έηοςρ 2020 για ηην πληπυμή ΄΄Λοιπά Σέλη Κςκλοθοπίαρ Καθαπιόηηηαρ
– Σέλη ηαξινόμηζηρ – ΚΣΔΟ – ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ -΄΄:
Κ.Α.Δ.
ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΟ (Δςπώ)
α/α Α.Α.Τ.
Λοιπά ηέλη κςκλοθοπίαρ
Καθαπιόηηηαρ – ηέλη
20-6323.00100
10.000,00
Β/211
ηαξινόμηζηρ – ΚΣΔΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ
β) Σον οπιζμό ηος Γημοηικού Τπαλλήλος Γκαβού Γημήηπιος υρ ςπόλογος, ο οποίορ θα
ενεπγήζει για ηην πληπυμή ηηρ δαπάνηρ ζηην οποία θα επιζςνάπηονηαι ηα ζσεηικά
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δικαιολογηηικά.- γ) Να αποθαζίζεηε όπυρ η απόδοζη ηος λογαπιαζμού γίνει από ηον
ανυηέπυ Γημοηικό Τπάλληλο ηο απγόηεπα μέσπι ηην πάποδο ηπιών (3) μηνών από ηην
απόθαζη έκδοζηρ ηος σπημαηικού ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ και όσι απγόηεπα από ηην 3112-2020, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 32 ηος υρ άνυ Β.Γ,- Ο Ανηιδήμαπσορ
Ππογπαμμαηιζμού, Πεπιβάλλονηορ, Δνέπγειαρ και Μελεηών Έπγυν Ππαζίνος,
Καθαπιόηηηαρ, Ανακύκλυζηρ και Μησανολογικού Δξοπλιζμού, κ. Νικόλαορ Αζππάγκαθορ».-

Ζ Οικονομική Δπιηροπή, αθού άκοςζε ηον κ. Ππόεδπο κα ηην ειζήγηζη ηος
απμόδιος ειζηγηηή – Ανηιδημάπσος,
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ύμθυνα με ηα άπθπα 31-34 και 37 ηος Β.Γ. 17-5/15-6-1959, ηο άπθπο 172
ηος Ν. 3463/2006, ηο άπθπο 72 ηος Ν. 3852/2010 (Ν.4735/2020, άπθπο 4 παπ.1)
1]
Δγκρίνει ηην έκδοζη σπημαηικού ενηάλμαηορ πποπληπυμήρ ποζού 10.000,00 εσρώ
ζε βάπορ ηος παπακάηυ Κ.Α. ηος πποϋπολογιζμού ηος έηοςρ 2020 για ηην πληπυμή
«Λοιπά Σέλη Κςκλοθοπίαρ Καθαπιόηηηαρ – Σέλη ηαξινόμηζηρ – ΚΣΔΟ –
ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ»
Κ.Α.Δ.
20-6323.00100

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ
Λοιπά ηέλη κςκλοθοπίαρ
Καθαπιόηηηαρ – ηέλη
ηαξινόμηζηρ – ΚΣΔΟ ΑΝΣΑΠΟΓΟΣΙΚΑ

ΠΟΟ (Δσρώ)

α/α Α.Α.Τ.

10.000,00

Β/211

2]
Σο ζσεηικό ιζόποζο σπημαηικό ένηαλμα θα εκδοθεί ζηο όνομα ηος δημοηικού
ςπαλλήλος κ. Γκαβού Γημηηρίοσ, ο οποίορ θα ενεπγήζει για ηην πληπυμή ηηρ δαπάνηρ,
ζηην οποία θα επιζςνάπηονηαι ηα ζσεηικά δικαιολογηηικά και οθείλει να ενεπγεί, ζύμθυνα
με ηιρ διαηάξειρ ηυν άπθπυν 32-34 & 37 ηος Β.Γ. 17-5/15-6-1959.
γ) Η απόδοζη ηος λογαπιαζμού θα γίνει από ηον ανυηέπυ δημοηικό ςπάλληλο ηο
απγόηεπα έφς 31-12-2020, ζύμθυνα με ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπος 32 ηος υρ άνυ Β.Γ,
Ο Πρόεδρος
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα σμμεηέτονηα Μέλη
ΦΩΣΗΟ ΓΖΜΑΚΟΠΟΤΛΟ
ΑΝΓΡΔΑ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ
ΑΚΡΗΒΖ ΑΜΟΤΡΖ-ΒΑΓΔΝΑ
ΗΟΤΛΗΑ ΓΗΑΝΝΗΣΟΠΟΤΛΟΤ
ΓΔΩΡΓΗΟ ΜΑΓΗΑΚΖ
ΠΑΝΑΓΗΩΣΖ ΜΔΛΑ
ΜΑΡΗΑ ΦΗΛΟΠΟΤΛΟΤ
ΗΩΑΝΝΖ ΣΗΜΠΟΤΚΖ
ΠΔΣΡΟ ΨΩΜΑ
ΘΔΟΓΩΡΟ ΞΤΛΗΑ

