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Αριθ. Απόφασης 9/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού από την 5η δημόσια τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ερέτριας, που έγινε την 19ηΦεβρουαρίου του 2013, με αριθμό 5/
2013.
Στην Ερέτρια και στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου σήμερα την 19η
Φεβρουαρίου του 2013, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 8:30π.μ συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ερέτριας, ύστερα από
την αριθ. πρωτ. 1640/15-02-2013 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου αυτής ,
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72 & 75 του ν. 3852/2010, για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Θέματα Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα 1ο(Ε.Η.Δ.) :«Αίτηση παραίτησης της κ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ από την καταβολή
νομίμων τόκων, λόγω δικαστικής απόφασης ήτοι 3.449,29 €»
Θέμα 2ο: «Διάθεση πιστώσεων τρέχοντος έτους 2013»
Θέμα 3ο : «Διάθεση πιστώσεων (υποχρεώσεων- οφειλών ΠΟΕ)»
Θέμα 4ο: «Διάθεση πιστώσεων (συνεχιζόμενων συμβάσεων, προμηθειών και έργων)»
Θέμα 5ο: «Διάθεση πιστώσεων (έργων Τεχνικού Προγράμματος 2013)»
Θέμα 6 o(Ε.Η.Δ.) : Ορισμός δικηγόρου (υπόθεση ΔΗΚΕΑΜ - 2010)

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (παρ. 1, αρ. 75 του
Ν.3852/2010), δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Βελέντζας Βασίλειος,(Πρόεδρος)
2. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
3.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
4. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
5. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
6. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Καραμπέτσου Σοφία, τακτικό μέλος
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Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Σαραντίδου Ελευθερία για την τήρηση των
πρακτικών

Θέμα 1ο(Ε.Η.Δ.) :«Αίτηση παραίτησης της κ. ΣΟΦΙΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΥ από την
καταβολή νομίμων τόκων, λόγω δικαστικής απόφασης, ήτοι 3.449,29 €»

O Πρόεδρος εισηγούμενος το 1o θέμα (Ε.Η.Δ) παρουσίασε στα μέλη της
Οικονομικής Επιτροπής, την αίτηση της κ. Σοφίας Καραμπέτσου με την οποία
αιτείται την αποδοχή: α) της παραίτησής της από το ποσό των τόκων
υπερημερίας, ήτοι ποσού τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτών(3.449,29€), και β) την καταβολή του υπολοίπου
κεφαλαίου ήτοι ποσού τριών χιλιάδων εξακοσίων εξήντα εφτά ευρώ και
εβδομήντα ενός λεπτών (3.667,71€), είτε εφάπαξ είτε σε δύο δόσεις ανάλογα με
την οικονομική δυνατότητα του Δήμου. Τα ποσά αυτά επιδικάστηκαν με την αρ.
459/2008 απόφαση τριμελούς διοικητικού πρωτοδικείου Χαλκίδας σε
συνδυασμό με την αρ. 51/2011 απόφαση του διοικητικού εφετείου Πειραιά.
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κάλεσε τα μέλη όπως αποφασίσουν
σχετικά με το ανωτέρω θέμα.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη
τις διατάξεις του άρθρ. 72Ν.3852/2010.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΨΗΦΙΑ
(ψήφισαν κατά τα μέλη: 1. Λάμπρου Ιωάννης 2. Μεταξάς Νικόλαος)
Α) Εγκρίνει την αίτηση της κ. Σοφίας Καραμπέτσου με την οποία αιτείται:
α) την παραίτησή της από το ποσό των τόκων υπερημερίας από 29-12-2006 έως
31-07-2011, ήτοι ποσό τριών χιλιάδων τετρακοσίων σαράντα εννέα ευρώ και
είκοσι εννέα λεπτών(3.449,29€), και
β)την καταβολή του υπόλοιπου κεφαλαίου, ήτοι ποσό τριών χιλιάδων
εξακοσίων εξήντα εφτά ευρώ και εβδομήντα ενός λεπτών (3.667,71€), είτε
εφάπαξ είτε σε δύο δόσεις ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα του Δήμου.
Β) Αναθέτει τα περαιτέρω στον κ. Δήμαρχο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 9/2013

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως.
O Πρόεδρος

Τα μέλη

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΕΛΕΝΤΖΑΣ

1. Παπαγγελή Μαρία,(Αντιπρόεδρος)
2.Γαρέφαλος Κωνσταντίνος, τακτικό μέλος
3. Ραγιάς Χρήστος, τακτικό μέλος
4. Λάμπρου Ιωάννης, τακτικό μέλος
5. Μεταξάς Νικόλαος, τακτικό μέλος

Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΑΡΑΝΤΙΔΟΥ
Υπάλληλος Κλάδου ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

