ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ 2ηρ έκηακηηρ ζςνεδπίαζηρ ηηρ Εκηελεζηικήρ
Επιηποπήρ ηος Δήμος Παπανεζηίος
Σηο Παρανέστι, ζήκερα, Τρίτη 5 Φεβρουαρίου ηοσ έηοσς 2013 θαη ώρα
8:30 πμ ζηο Δημοτικό Κατάστημα ηοσ Δήκοσ Παραλεζηίοσ, ζσλήιζε ζε δεκόζηα
ηαθηηθή ζσλεδρίαζε ε Εκτελεστική Επιτροπή, ύζηερα από ηελ αρηζ. 661/30-012013 έγγραθε πρόζθιεζε ηοσ Προέδροσ, ποσ επηδόζεθε λόκηκα ζε θάζε κέιος
τωρηζηά κε αποδεηθηηθό, ζύκθωλα κε ηο άρζρο 62 ηοσ Ν.3852/2010 (Νέα
Αρτηηεθηοληθή ηες Ασηοδηοίθεζες θαη ηες Αποθεληρωκέλες Δηοίθεζες −
Πρόγρακκα Καιιηθράηες).
Αθμύ δζαπζζηώεδηε κόιζιδ απανηία, δδθαδή ζε ζύκμθμ πέκηε (5) ιεθώκ
ανέεδηακ πανόκηα πέκηε (5) ιέθδ :
ΠΑΡΟΝΣΕ
1.
2.
3.
4.
5.

Καβζάμβθμο Νζηόθαμξ (Πνόεδνμξ)
Κμοηανζώηδξ Πακαβζώηδξ
Πανθόβθμο Μζπαήθ
Βμβζαηγόβθμο Ακαζηάζζμξ
Φαηγδπάκημο Πακαβζώηδξ

ΑΠΟΝΣΕ
Κακείξ

Τα πραθηηθά ηερήζεθαλ από ηολ Μαηεληδόγιοσ Σσκεώλ, σπάιιειο ηοσ Δήκοσ,
ηοσ θιάδοσ ΠΕ1 Δηοηθεηηθού κε βαζκό Ε΄.

Αριθμός Απόφασης 2/2013
ΘΕΜΑ: Ειζήγηζη Εκηελεζηικήρ Επιηποπήρ ζηην Οικονομική Επιηποπή για ηο
πποζσέδιο ηος Πποΰπολογιζμού και Εηήζιος Ππογπάμμαηορ Δπάζηρ Δήμος
Παπανεζηίος, έηοςρ 2013.
Ο Πνόεδνμξ εζζδβμύιεκμξ ηο θέμα ηηρ ημεπήζιαρ διάηαξηρ είπε πνμξ ηα
ιέθδ ηδξ επζηνμπήξ: Ύζηενα από ηδκ ρήθζζδ ημο Τεπκζημύ Πνμβνάιιαημξ από ημ
Γδιμηζηό Σοιαμύθζμ ζύιθςκα ιε ηζξ δζαηάλεζξ ημο άνενμο 63 ηζο Ν.3852/2010, δ
Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή εα πνέπεζ κα εζζδβδεεί ζηδκ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή ημ
Πνμζπέδζμ ημο πνμΰπμθμβζζιμύ ημο Γήιμο ηαζ ημ εηήζζμ πνόβναιια δνάζδξ.
Σύιθςκα ιε ηζ ξπενζπηώζεζξ δ’ ηαζ ε’ ημο άνενμο 63 ημο Ν.3852/2010 δ
Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή


Σοβηεκηνώκεζ ηαζ αλζμθμβεί ηζξ πνμηάζεζξ ηςκ οπδνεζζώκ ημο Γήιμο
ζημ πθαίζζμ ηδξ πνμεημζιαζίαξ βζα ηδκ ηαηάνηζζδ ημο
πνμΰπμθμβζζιμύ ηαζ εζζδβείηαζ ημ πνμζπέδζμ ημο πνμΰπμθμβζζιμύ
ηαζ ημ εηήζζμ πνόβναιια δνάζδξ πνμξ ηδκ μζημκμιζηή επζηνμπή.



Έπεζ ηδκ εοεθοκδ βζα ηδκ πζζηή εηηέθεζδ ημο πνμΰπμθμβζζιμύ.

Καηόπζκ ηςκ ακςηένς μ πνόεδνμξ παναεέηεζ ζη αιέθδ ηδξ επζηνμπήξ ημ πνμζπέδζμ
ημο πνμΰπμθμβζζιμύ ημο Γήιμο Πανακεζηίμο ηαζ ημ Δηήζζμ Πνόβναιια Γνάζδξ
ηαζ ημοξ ηαθεί κα ρδθίζμοκ ζπεηζηά.

Η Δηηεθεζηζηή Δπζηνμπή αθμύ έθααε οπόρδ ηδξ







ηδκ εζζήβδζδ ημο πνμέδνμο
ηδκ παν.1-5 ημο άνενμο 266, ηζξ παν.1 ηαζ 2 ημο άνενμο 267, ηδκ παν.3
ημο άνενμο 76 ηαζ ηζξ πενζπηώζεζξ δ’ ηαζ ε’ ημο άνενμο 63 ημο
Ν.3852/2010.
ηδκ ανζε.47490/18-12-2012 Κ.Υ.Α.
Τμ ζπέδζμ ημο Δπζπεζνδζζαημύ Πνμβνάιιαημξ ημο Γήιμο Πανακεζηίμο
Τζξ πνμηάζεζξ ηςκ οπδνεζζώκ

ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ειζηγείηαι ζηδκ Οζημκμιζηή Δπζηνμπή ημ ζοκδιιέκμ πνμζπέδζμ ημο
πνμΰπμθμβζζιμύ

μζημκμιζημύ έημοξ 2013

ημο

Γήιμο

Πανακεζηίμο

ηαζ

ημ

ζοκδιιέκμ επίζδξ Δηήζζμ Πνόβναιια Γνάζδξ αοημύ, ηα μπμία απμηεθμύκ
ακαπόζπαζημ ηιήια ηδξ πανμύζαξ.

Η απόυαση αυτή πήπε αύξοντα απιθμό 2/2013
Αθμύ ακαβκώζηδηε ημ πναηηζηό αοηό οπμβνάθεηαζ ςξ αημθμύεςξ:

Ο Ππόεδπορ

Σα Μέλη

Καβζάμβθμο Νζηόθαμξ

1. Κμοηανζώηδξ Πακαβζώηδξ
2. Πανθόβθμο Μζπαήθ
3. Βμβζαηγόβθμο Ακαζηάζζμξ
4. Φαηγδπάκημο Πακαβζώηδξ

