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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Απόφ:  50/2014 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ         
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 15
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα : «Παράταση προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 

που αφορά κάλυψη δαπανών της ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού και 

συνδέσεων νέων παροχών». 
 

                                              

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα τη 20η Αυγούστου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα   

12:00   συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Κάσου, μετά από πρόσκληση του 

Προέδρου της με αριθ. Πρωτ: 2852/14-08-2014, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη  της 

Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα 

– 4 - μέλη: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

1. Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος                      1. Φωτεινή Αρπατζή, Αν και νόμιμα προσκλήθηκε 

2. Μαρία Φραγκούλη, Μέλος   

3. Κωνσταντίνος  Μηνάς, Μέλος 

4. Εμμανουήλ Σοφίλλας, Μέλος   

5. Αντώνιος Ζάγορας, Μέλος  

6. Ευαγγελία Δημητρίου, Μέλος 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  υπάλληλο Χαλκιά Σταματίνα.    

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής έθεσε στο Σώμα να συζητηθεί ως κατεπείγον το συγκεκριμένο 

θέμα. Το Σώμα αποφάσισε ομόφωνα να συζητηθεί. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη της Επιτροπής την από 18/08/2014 αίτηση της κας 

Σταματίνας Χαλκιά, υπολόγου για το Χρηματικό ένταλμα προπληρωμής η οποία έχει ως εξής: 

 

«Με την υπ’αριθμ. 34/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με ορίσατε υπόλογο για την έκδοση 

εντάλματος προπληρωμής προς κάλυψη δαπανών της ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού φωτισμού και 

συνδέσεων νέων παροχών, με ημερομηνία απόδοσης του λογαριασμού την 31/8/2014.  

 Λόγω του ότι θα πρέπει να επισυναφθούν στο ΧΕ τα επικυρωμένα έγγραφα της ΔΕΔΔΗΕ, και όχι 

τα αντίγραφα, τα οποία μέχρι και σήμερα δεν έχουν σταλεί στον Δήμο το παρακαλώ όπως χορηγήσετε 

παράταση ενός μήνα (έως και 30/9/2014) για την απόδοση του λογαριασμού, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του άρθρου 32 παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17/5-15-06-1959». 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της τις παρ. 1 και 2 του 

άρθρου 32 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959, την υπ΄’αριθμ. 34/2014 Απόφαση μας και την από 18/08/2014 

αίτηση της κας. Χαλκιά Σταματίνας, Υπαλλήλου Δήμου Κάσου 

 

 

ΑΔΑ: 67ΒΝΩΕΙ-ΒΩΟ
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ο μ ό φ ω ν α : 

   

  Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας απόδοσης λογαριασμού κατά ένα μήνα (δηλ. έως 30/09/2014), 

για το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής που αφορά κάλυψη δαπανών της ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση 

δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνδέσεων νέων παροχών, έπειτα από την αιτιολογημένη αίτηση της 

υπολόγου, υπαλλήλου Δήμου Κάσου κας. Χαλκιά Σταματίνας. 

 

 

Η απόφαση πήρε α/α 50/2014.     

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                     υπ: Μαρία Φραγκούλη 

 υπ: Κωνσταντίνος Μηνάς 

 υπ: Εμμανουήλ Σοφίλλας 

 υπ: Ευαγγελία Δημητρίου 

 υπ: Αντώνιος Ζάγορας 

  

                                                         

         

       

 

       Σωστό  απόσπασμα από 

          το βιβλίο πρακτικών                                    

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ                           Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ           

 

 

 

   

     Γεώργιος  Εμμ. Κουριαντάκης                        Σταματίνα Ι. Χαλκιά 

ΑΔΑ: 67ΒΝΩΕΙ-ΒΩΟ


		2014-08-29T10:41:30+0300
	Athens




