ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.2/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 7/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορισµός υπολόγων για τη διαχείριση των ποσών που απαιτούνται για την
καταβολή των προνοιακών επιδοµάτων του δήµου.
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ηµαρχείου
Κατερίνης, σήµερα στις 20 του µήνα Ιανουαρίου 2012, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 12.00 µ. συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την
αρ.πρωτ.2744/16-01-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο
χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών βρέθηκαν παρόντα
6 τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Γκούνας Αθανάσιος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης – µέλος
Κεραµιδιώτης Ευστάθιος - αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
3. Παπατολιίκα Βικτώρια - µέλος

Ο πρόεδρος –κ. Χιονίδης Σάββας- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ο αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης
Νικόλαος- ο οποίος, ως προεδρεύων, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το ….. 5ο θέµα της
ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Α. Το άρθρο 94 του Ν.3852/2010 σύµφωνα µε το οποίο έχουν µεταβιβαστεί πρόσθετες
αρµοδιότητες στους δήµους σε θέµατα «Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης» και µεταξύ αυτών
και η αρµοδιότητα καταβολής διαφόρων επιδοµάτων (τυφλών, κωφαλάλων, βαριάς αναπηρίας κλπ)
Β. Την αριθ.6/2012 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία, µεταξύ άλλων, έχουν ήδη
δεσµευτεί και ψηφιστεί όλα τα ποσά που σχετίζονται µε τα παραπάνω επιδόµατα για όλο το έτος του
2012 &
Γ. Το γεγονός πως θα πρέπει να ορίσουµε υπολόγους διαχείρισης των ποσών που απαιτούνται για
την καταβολή των προναιακών επιδοµάτων για το έτος 2012
Και κατόπιν των παραπάνω ο αντιπρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω, τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010
& του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.),
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Ορίζει την τακτική δηµοτική υπάλληλο Ασλανίδου Σοφία του ∆ιονυσίου υπόλογο διαχείρισης
συνολικού ποσού 4.168.198,03 ευρώ, το οποίο απαιτείται για την καταβολή των παρακάτω
επιδοµάτων για το έτος 2012:
Τυφλότητας
Κωφάλαλων
Βαριάς Νοητικής Καθυστέρησης
Αιµατολογικών νοσηµάτων, αιµολυτικής αναιµίας, αιµορροφιλίας, AIDS
Ανασφάλιστων παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασµένων (πλην ∆ηµοσίου)
Παραπληγικών – τετραπληγικών – ακρωτηριασµένων ∆ηµοσίου
Κίνησης σε παραπληγικούς/τετραπληγικούς/ακρωτηριασµένους
Β. Ορίζει την τακτική δηµοτική υπάλληλο Στραβογιάννη Αθηνά του Γεωργίου υπόλογο
διαχείρισης συνολικού ποσού 300.431,13 ευρώ, το οποίο απαιτείται για την καταβολή των
παρακάτω επιδοµάτων για το έτος 2012:
Απροστάτευτων παιδιών
Οµογενών-προσφύγων
Εγκεφαλικής παράλυσης

Α κοινωνικών βοηθειών/έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις
Στεγαστικής συνδροµής
Γ. Ορίζει την τακτική δηµοτική υπάλληλο ∆εµερτζή Μαρίκα του Ηλία υπόλογο διαχείρισης
συνολικού ποσού 5.849.042,82 ευρώ, το οποίο απαιτείται για την καταβολή των παρακάτω
επιδοµάτων για το έτος 2012:
Βαριάς αναπηρίας
Προθεσµία απόδοσης λογαριασµού ορίζεται τρεις (3) µήνες από την ηµέρα έκδοσης του κάθε
χρηµατικού εντάλµατος.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 7/2012
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέµατα, συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως
εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 23-01-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Ο Προϊστάµενος Τµήµατος ∆/κών Υπηρεσιών
Ξυγωνάκης Ευστράτιος
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