
 

 

 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  Σ  Η  Κ  Ο   2/2012 
 σνεδρίαζη ηης  Οικονομικής Δπιηροπής  

ηοσ ΓHMOY KYΘHPΧN 

Αριθμός Απόθαζης  2/2012 

ΘΔΜΑ:  Έγθξηζε δαπαλώλ θαη δηάζεζε πηζηώζεσλ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012. 

       Σηα  Κύζεξα ζήκεξα, 16-1-2012 θαη ώξα 09:00  ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ 

Δήκνπ Κπζήξσλ κεηά ηελ θαηεπείγνπζα πξόζθιεζε ηνπ  Πξνέδξνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα 

κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηοσ N.3852/2010. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη  λόκηκε απαξηία 

δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα  6 ήηνη :                  

                   ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                          ΑΠΟΤΗΑΕΟΝΣΔ 

1.ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Πρόεδρος                    1.ΛΑΥΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ Σακηικό Μέλος                          

2.ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Ανηιπρόεδρος    

3.ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ  ΜΗΥΑΖΛ  Σακηικό Μέλος   

4.ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ      >>     

5.ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ                             >> 

6.ΦΑTΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                       >>                                                                   

              Ο Δήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο  Επηηξνπήο  ηνπ Δήκνπ Κπζήξσλ  θήξπμε  ηελ  

έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  ηεο Επηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην κόλν  ζέκα  ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο,  έζεζε ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ην ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα 

εμήο:    

      Παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηελ έγθξηζε ησλ δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ θάησζη 

πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2012, αθνύ ιάβεηε ππόςε ζαο ηηο πξνηάζεηο 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο πνπ ζπληάρζεθαλ από ηελ νηθνλνκηθή ππεξεζία ηνπ Δήκνπ καο θαη 

θαηαρσξήζεθαλ ζην κεηξών δεζκεύζεσλ κε  αύμνληεο αξηζκνύο  αληίζηνηρα 

1.Κ.Α 02.20.6253.    πνζό  520,93 €  γηα πιεξσκή  αζθαιίζηξσλ ηνπ ΥΘΖ 1299 νρήκαηνο 

θαζαξηόηεηαο από 31/1/2012 έσο 31/7/2012. α/α δέζκεπζεο  6. 

2.K.A.02.80.8115.05   πνζό   105,00 γηα πιεξσκή ηειώλ θπθινθνξίαο  ηνπ ΚΗΥ 6011 νρήκαηνο ηεο 

ππεξεζίαο ύδξεπζεο.  α/α δέζκεπζεο 5 . 

3.Κ.Α 02.20.6253.    πνζό  368,31 €  γηα πιεξσκή  αζθαιίζηξσλ ηνπ ΚΗΟ 4256 νρήκαηνο ππεξεζίαο 

θαζαξηόηεηαο από 14/1/2012 έσο 14/1/2013. α/α δέζκεπζεο  7 

4.Κ.Α 02.20.6253.    πνζό  302,81 €  γηα πιεξσκή  αζθαιίζηξσλ ηνπ ΚΗΟ 4257 νρήκαηνο ππεξεζίαο 

θαζαξηόηεηαο από 19/1/2012 έσο 19/1/2013. α/α δέζκεπζεο  8 

H Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010   

 

                                           Α Π Ο Φ Α  Η  Ε Δ Η  ΟΜΟΦΧΝΑ   
Θεσξεί ην ζέκα θαηεπείγνλ ιόγσ  ιήμεο  ηεο πξνζεζκίαο  ηεο πιεξσκήο  ησλ ηειώλ θπθινθνξίαο θαη 

ησλ αζθαιηζηεξίσλ ζπκβνιαίσλ ησλ νρεκάησλ ηεο ππεξεζίαο  θαζαξηόηεηαο.  

Εγθξίλεη ηηο αλσηέξσ δαπάλεο θαη ςεθίδεη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ όπσο απηέο αλαιπηηθά 

αλαθέξνληαη ζηελ εηζήγεζε ηεο  παξνύζαο απόθαζεο .    

 

Απηή  ε  απόθαζε  έιαβε  αύμνληα  αξηζκό 2/2012 

Σπληάρζεθε  ην  παξόλ  πξαθηηθό  θαη  ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ 

            Ο  Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο   T A   M E Λ H 

 

 

 

 

 

 

ΘΔΟΓΧΡΟ Γ.ΚΟΤΚΟΤΛΖ   

 

1. ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ  

      2.   ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ 

      3.   ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

      4.   ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ 

      5.   ΦΑΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 

ΑΔΑ: ΒΟΧΟΩΛΨ-ΛΩΑ


