ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΓΡΑΦ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Συνεδρίαση 16η της 14-5-2014
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικό από την 16η Συνεδρίαση της 14-5-2014 της Οικονομικής Επιτροπής.
Αρ. Απόφασης: 204/2014
Περίληψη: «Απόδοση λογαριασμού της υπαλλήλου κ. Ουρανίας Σμυλιοτοπούλου».
Στη Νέα Σμύρνη σήμερα την 14-5-2014 ημέρα Τετάρτη και ώρα 11.00΄ συνήλθε η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Νέας Σμύρνης, στο Δημοτικό κατάστημα επί της οδού Ελ. Βενιζέλου 14, 6ος
όροφος, αποτελούμενη από τους:
1.
ΤΖΟΥΛΑΚΗ ΣΤΑΥΡΟ
ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΧΟ
2.
ΔΗΜΑΚΗ ΙΩΑΝΝΗ
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟ
3.
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
4.
ΓΙΑΤΖΙΔΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
5.
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟ
ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ
οι οποίοι κλήθηκαν με την υπ. αρ. πρωτ.22934/9-5-2014 πρόσκληση του Προέδρου αυτής. Τα Τακτικά
Μέλη κ. κ. Κουτελάκης Γεώργιος , Τσιάπης Παναγιώτης , Καστόρης Θεόδωρος και Ματής Αλέξιος
απουσίαζαν λόγω κωλύματος, αν και νόμιμα κλήθηκαν.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία με τα πιο πάνω μέλη, προέβη στην συζήτηση επί του
1ου εκτάκτου θέματος εκτός της ημερήσιας διάταξης.
«Κύριε Πρόεδρε,
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αρ. πρωτ. 23693/2014 αναφορά την υπαλλήλου του δήμου Ουρανίας
Σμυλιοτοπούλου , η οποία είχε οριστεί , με την υπ. αρ. 153/2014 απόφαση της Ο.Ε. διαχειρίστρια
πίστωσης ποσού 20.000 € για την αγορά γραμματοσήμων από τα ΕΛ.ΤΑ. , για τη διεκπεραίωση των
αναγκών αλληλογραφίας του δήμου και παρακαλούμε για την απαλλαγή της από κάθε ευθύνη.»

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο-Δήμαρχο και αφού έλαβε υπόψη της :
α) την υπ. αρ. 153/2014 Α.Ο.Ε. ,
β) την υπ. αρ. πρωτ. 23623/14-5-2014 συνημμένη αναφορά της υπαλλήλου Ουρανίας Σμυλιοτοπούλου ,
γ) την υπ. αρ. 03075300100000069/13-5-2014 συνημμένη απόδειξη των ΕΛ.ΤΑ.
, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Εγκρίνει ομόφωνα :
α) το έκτακτο και επείγον του θέματος και τη συζήτησή του ως θέμα της ημερήσιας διάταξης με αρ.1α
β) την απόδοση λογαριασμού ποσού ύψους #20.000# € για την αγορά γραμματοσήμων από τα
ΕΛ.ΤΑ. , για τη διεκπεραίωση των αναγκών αλληλογραφίας του δήμου της υπαλλήλου του Δήμου κ.

Ουρανίας Σμυλιοτοπούλου και την απαλλάσσει από κάθε ευθύνη.
Η
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΓΙΑΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΑΣΙΜΗ ΕΛΕΝΗ

Ακριβές Αντίγραφο
Νέα Σμύρνη 15-5-2014
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΖΟΥΛΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
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