ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ
ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ
ΓΡΑΦ. ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
σνεδρίαζη 16η ηεο 19-09-2011
ΑΠΟΠΑΜΑ
Πξαθηηθό από ηελ 16ε πλεδξίαζε ηεο 19-09-2011 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Αξ. Απόθαζεο : 114/2011
Περίληυη: Έλεγτος Απολογιζμού ηοσ ηριμήνοσ Απριλίοσ – Θοσνίοσ 2011.
ηε Νέα κύξλε ζήκεξα ηελ 19-09-2011 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 12:00΄ ζπλήιζε ε
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα επί ηεο
νδνύ Δι. Βεληδέινπ 14, 6νο όξνθνο, απνηεινύκελε από ηνπο:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ΣΖΟΤΛΑΚΗ ΣΑΤΡΟ
ΔΗΜΑΚΗ ΘΩΑΝΝΗ
ΠΟΤΛΘΟ ΚΩΝ/ΝΟ
AΡΚΑΔΘΝΟ ΔΘΟΝΤΘΟ
ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΔΕΠΟΘΝΑ
ΠΕΡΘΜΕΝΗ ΠΕΣΡΟ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΘΑ
ΚΟΤΣΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΘΟ
ΓΘΑΣΖΘΔΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ

ΠΡΟΕΔΡΟ-ΔΗΜΑΡΥΟ
ΑΝΣΘΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ
ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ
ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ
ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ
ΣΑΚΣΘΚΟ ΜΕΛΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΘΚΟ ΜΕΛΟ
ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΣΘΚΟΜΕΛΟ

νη νπνίνη θιήζεθαλ κε ηελ ππ. αξ. πξση. 44730/15.09.2011 πξόζθιεζε ηνπ
Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ απηήο.
Σα Σαθηηθά Μέιε θ. θ. νπξβίλνο Άγγεινο θαη Σζνπξάθεο Κσλ/λνο
απνπζίαδαλ ιόγσ θσιύκαηνο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ.
ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξόεδξνο – Γήκαξρνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη’
απαίηεζε ηνπ ζπλόινπ ησλ κειώλ ηεο, εθηόο ηνπ θ. Πεξηκέλε Πέηξνπ, ηνπ εδήηεζε
λα απνκαθξύλεη ηελ ηδησηηθή ηνπ βηληενθάκεξα, κε ηελ νπνία καγλεηνζθνπνύζε ηελ
πλεδξίαζε.
Ο θ. Πξόεδξνο - Γήκαξρνο επηθαιέζηεθε ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 8 ηεο ππ. αξ.
183/11 Καλνληζηηθήο Απόθαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πεξί «Λεηηνπξγίαο ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο».
ύκθσλα κε ην παξαπάλσ άξζξν κπνξνύλ λα
βηληενζθνπνύλ θαη λα κεηαδίδνπλ ηελ πλεδξίαζε νη δεκνζηνγξάθνη. Δπεηδή ν θ.
Πεξηκέλεο Πέηξνο δελ είλαη δεκνζηνγξάθνο, ν θ. Πξόεδξνο - Γήκαξρνο ηνπ εμήγεζε
όηη δελ έρεη απηό ην δηθαίσκα αθνύ θαη ε πξνγελέζηεξε επηζηνιή – εξώηεκά ηνπ
πξνο ηνλ Πεξηθεξεηάξρε είρε σο έγγξαθε απάληεζε, όηη αλάινγν ζέκα έρεη
παξαπεκθζεί ζηελ Οινκέιεηα ηεο Αξρήο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ πξνο ιήςε
ζρεηηθήο απόθαζεο. Άξα αθόκα θαη ελ θελώ ζπγθεθξηκέλεο δηάηαμεο, κέρξη
Απόθαζεο ηεο Αξρήο Πξνζσπηθώλ Γεδνκέλσλ, ην κόλν αξκόδην λα απνθαζίζεη
είλαη ην ώκα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο.
Παξά ηα αλσηέξσ ν θ. Πεξηκέλεο Πέηξνο ζεώξεζε όηη είλαη δηθαίσκά ηνπ θαη
δελ πξόθεηηαη λα θιείζεη ηελ ηδησηηθή ηνπ βηληενθάκεξα.
Καηόπηλ ν θ. Πξόεδξνο Γήκαξρνο έζεζε ζε ςεθνθνξία ηελ απνκάθξπλζε ηεο
βηληενθάκεξαο θαη ην ώκα έιαβε Απόθαζη κε (8) ςήθνπο ππέξ ησλ θ.θ. Πξνέδξνπ
– Γεκάξρνπ Σδνπιάθε ηαύξνπ, Αληηπξνέδξνπ Γεκάθε Ησάλλε, θαη Μειώλ Πνύιηνπ
Κσλ/λνπ, Αξθαδηλνύ Γηνλπζίνπ, Μαξακπνύ Γέζπνηλαο, Απέξγε Μαξίαο, Κνπηειάθε
Γεσξγίνπ θαη Γηαηδίδε Παλαγηώηε, έλαληη (1) αξλεηηθήο ηνπ θ. Πεξηκέλε Πέηξνπ, λα
απνκαθξπλζεί ε βηληενθάκεξα.
Σν Μέινο θ. Πεξηκέλεο Πέηξνο αξλήζεθε λα ζπκκνξθσζεί πξνο ηελ αλσηέξσ
απόθαζε θαη αξλήζεθε λα απνκαθξύλεη ηελ βηληενθάκεξα.
Ζ άξλεζε απηή ηνπ θ. Πεξηκέλε Πέηξνπ πξνθάιεζε αλαζηάησζε, έληαζε θαη
δηαπιεθηηζκνύο ζηα κέιε ηεο Ο.Δ. κε άκεζν θίλδπλν ηελ εθ λένπ καηαίσζή ηεο.

Μεηά από απηά θαη παξά ηελ παξάθιεζε ηνπ θ. Πξόεδξνπ – Γεκάξρνπ πξνο
ηνλ θ. Πεξηκέλε Πέηξν λα ζεβαζηεί ηελ απόθαζε ε νπνία εθ λένπ πξνζέθξνπζε ζηελ
θαηεγνξεκαηηθή ηνπ άξλεζε γηα ζπκκόξθσζή ηνπ πξνο ηελ απόθαζε, ν θ. Πξόεδξνο
- Γήκαξρνο πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί απξόζθνπηα ε δηαζαιεπζείζα ηάμε ζηελ
Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ παξ. 7 ηνπ αξ.75 ηνπ Ν. 3852/10, έζεζε ζε
ςεθνθνξία λα γίλεη ε πλεδξίαζε Κεθιεηζκέλσλ ησλ Θπξώλ.
Σν ώκα Αποθάζιζε κε (8) ζεηηθέο ςήθνπο ησλ θ. θ. Πξνέδξνπ – Γεκάξρνπ
Σδνπιάθε ηαύξνπ, Αληηπξνέδξνπ Γεκάθε Ησάλλε, θαη Μειώλ Πνύιηνπ Κσλ/λνπ,
Αξθαδηλνύ Γηνλπζίνπ, Μαξακπνύ Γέζπνηλαο, Απέξγε Μαξίαο, Κνπηειάθε Γεσξγίνπ
θαη Γηαηδίδε Παλαγηώηε, έλαληη (1) αξλεηηθήο ηνπ θ. Πεξηκέλε Πέηξνπ λα ζπλερηζηεί
ε πλεδξίαζε Κεθιεηζκέλσλ ησλ Θπξώλ.
Ακολούθφς ο κ. Περιμένης Πέηρος αποτώρηζε.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ βξέζεθε ζε απαξηία κε ηα πην πάλσ κέιε,
πξνέβε ζηελ ζπδήηεζε επί ηνπ 6οσ θέμαηος
Κύξηε Πξόεδξε,
«αο ππνβάιινπκε ηνλ ηακεηαθό απνινγηζηηθό πίλαθα ηνπ ηξηκήλνπ
Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ 2011 θαη ζαο παξαθαινύκε γηα ηνλ έιεγρό ηνπ, πξνθεηκέλνπ λα
ηνλ δηαβηβάζνπκε ζην Γεκνηηθό πκβνύιην καδί κε ηελ έθζεζε γηα ηελ ηειηθή ηνπ
έγθξηζε».
Η ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
Αθνύ άθνπζε ηνλ θ. Πξόεδξν – Γήκαξρν θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο : α) ηηο
δηαηάμεηο ηεο παξ. β ηνπ αξ. 72 ηνπ Ν. 3852/10, γ) ηε ζπλεκκέλε Καηάζηαζε
Απνινγηζκνύ Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ 2011, κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη θαηόπηλ
νλνκαζηηθήο ςεθνθνξίαο
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ
Δγθξίλεη κε (7) ςήθνπο ππέξ ηνλ ηακεηαθό Απνινγηζκό ηνπ ηξηκήλνπ
Απξηιίνπ – Ηνπλίνπ ηνπ Οηθ. Έηνπο 2011 ηνπ Γήκνπ Νέαο κύξλεο, όπσο εκθαίλεηαη
ζηηο ζπλεκκέλεο θαηαζηάζεηο. πληάζζεη ηελ Δηζεγεηηθή Έθζεζε θαη ηα δηαβηβάδεη
πξνο ην Γεκνηηθό πκβνύιην γηα ηελ ηειηθή ηνπο έγθξηζε.
Ο Αληηπξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θ. Γεκάθεο Ησάλλεο δήισζε
όηη ζα αλαπηύμεη ηηο απόςεηο ηνπ ζην Γεκνηηθό πκβνύιην.
Η ΟΘΚΟΝΟΜΘΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ΣΑ ΜΕΛΗ
ΣΖΟΤΛΑΚΗ ΣΑΤΡΟ
ΔΗΜΑΚΗ ΘΩΑΝΝΗ
ΠΟΤΛΘΟ ΚΩΝ/ΝΟ
ΑΡΚΑΔΘΝΟ ΔΘΟΝΤΘΟ
ΜΑΡΑΜΠΟΤ ΔΕΠΟΘΝΑ
ΑΠΕΡΓΗ ΜΑΡΘΑ
ΚΟΤΣΕΛΑΚΗ ΓΕΩΡΓΘΟ
ΓΘΑΣΖΘΔΗ ΠΑΝΑΓΘΩΣΗ

Ακριβές Ανηίγραθο
Νέα μύρνη 20-09-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ – ΔΗΜΑΡΥΟ
ΣΕΟΤΛΑΚΖ ΣΑΤΡΟ

