
                                  Α    Π    Ο        Π    Α        Μ    Α 

                                  ------------------------------------------- 

από ην 2
ν
 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Κάζνπ. 

Αξηζκόο απόθαζεο  8/2011. 

                                                                           Π ε ξ ί ι ε ς ε  

                                                                           ------------------ 

    Έγθξηζε πιεξσκήο ηειώλ ηαμηλόκεζεο θαη ηειώλ 

θπθινθνξίαο  απνξξηκκαηνθόξνπ MERCEDES  ΚΗΗ 3424. 

 

ηελ Κάζν θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 10
ε
 Μαξηίνπ 2011 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα   

13:00 .   ζπλήιζε   ζε   ζπλεδξίαζε   ε  Οηθνλνκηθή  Δπηηξνπή Γήκνπ Κάζνπ, κεηά από   κεηά 

από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο κε αξηζ. Πξση. 674/4-3-2011, πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα 

από ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. 

        Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν –7- κειώλ 

βξέζεθαλ παξόληα –4- κέιε: 

 

              Π Α Ρ Ο Ν Σ Δ                                                     Α Π Ο Ν Σ Δ  

              --------------------                                                      ------------------ 

1.- Γ.Δ.Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο                  1.-Ι.Ν.Νηθνιάνπ, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε 

2.- Ι.Α.Μνλδάλνο,  Μέινο                             2.- Η.Ι.Γαιαλάθεο, αλ θαη λόκηκα πξνζθιήζεθε        

3.- Κ.Μ.Μελάο, Μέινο                                 3.- Μ.Δ.Φξαγθνύιε, ιόγσ αζζελείαο 

4.- Μ.Β.Ιεξνκόλαρνο, Μέινο                                   

       Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηνλ Γεκνηηθό ππάιιειν Βηληηάδε Βαζίιεην. 

      Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 5
ν
 ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 5 παξ. 18 ηνπ Ν. 2459/1997 θαηαξγήζεθαλ νη απαιιαγέο από ηέιε θπθινθνξίαο 

ησλ απηνθηλήησλ – νρεκάησλ ησλ Γήκσλ. Ο Γήκνο Κάζνπ πξέπεη λα θαηαβάιιεη ηα ηέιε 

ηαμηλόκεζεο θαη ηειώλ θπθινθνξίαο γηα ην  απνξξηκκαηνθόξν  MERCEDES ηδηνθηεζίαο ηνπ 

κε αξηζκό θπθινθνξίαο ΚΗΗ 3424,  ζπλνιηθνύ πνζνύ  ηξηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε  (345,00) 

επξώ θαη θάιεζε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά κε ηελ δηάζεζε ηεο 

πίζησζεο.  

     Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηνπ 

Πξνέδξνπ,  

 

                                                  Α π ν θ  α ζ ί δ ε η   Ο κ ό θ σ λ α  : 

 

1.- Γηαζέηεη πίζησζε ηξηαθνζίσλ ζαξάληα πέληε  (345,00) επξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 10/6322      

ηνπ δεκνηηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ  νηθ. Έηνπο 2011  γηα ηελ θαηαβνιή ησλ ηειώλ ηαμηλόκεζεο 

θαη ηειώλ θπθινθνξίαο ηνπ απνξξηκκαηνθόξνπ MERCEDES  ην Γήκνπ Κάζνπ κε αξηζκό 

θπθινθνξίαο ΚΗΗ 3424. 

2.- Σα Υξεκαηηθό Έληαικα πιεξσκήο ζα εθδνζεί ζηoόλνκα ηνπ Γηεπζπληή Γεκόζηνπ Σακείνπ 

Καξπάζνπ. 

  

    Η απόθαζε πήξε α.α.  8/2011. 

 

            Ο   ΠΡΟΔΓΡΟ               ΣΑ ΜΔΛΗ                                   Ο ΔΙΓ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

     Τπ: Γ.Δ.ΚΟΤΡΙΑΝΣΑΚΗ   ππ: Ι.Α.ΜΟΝΓΑΝΟ                       ππ:Β.Γ.ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

                                                      ππ: Μ.Β.ΙΔΡΟΜΟΝΑΥΟ 

                                                      ππ: Κ.Μ.ΜΗΝΑ 

 

 



 

 

                 ΩΣΟ ΑΠΟΠΑΜΑ ΑΠΟ                                    Ο ΔΙΓ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ 

                 ΣΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΣΙΚΩΝ 

 Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΠΙΣΡΟΠΗ 

 

  ΒΑΙΛΔΙΟ Γ. ΒΙΝΣΙΑΓΗ 

 

 


