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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό 2/15-3-2012 της συνεδρίασης της Εκτελεστικής
Επιτροπής του Δήμου Σικυωνίων
ΘΕΜΑ: Συζήτηση σχετικά με τον Τοπικό Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων
(ΤΟΕΒ Γκούρας).
Στο Κιάτο σήμερα στις (15) Μαρτίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 20:00΄μ.μ.
στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Σικυωνίων συνήλθε σε έκτακτη και
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την υπ’
αριθ. 5444/15-3-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 62 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο έξι (6) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω έξι (6) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Σπυρ. Σταματόπουλος
2. Νικ. Παπαβασιλείου
3.Αθαν.Πανάγου
4.Ευάγγελος Καρακούσης
5.Σπυρ. Κουτρέτσης
6.Ζάρκος Δημήτριος
ΘΕΜΑ 2ο
Μετά τη συζήτηση του προηγούμενου θέματος ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής
Επιτροπής και Δήμαρχος Σικυωνίων κ. Σπυρίδων Σταματόπουλος ,πρότεινε να
συζητηθεί κατεπειγόντως το 2o θέμα Συζήτηση σχετικά με τον Τοπικό
Οργανισμό Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ Γκούρας) .Τα μέλη της Εκτελεστικής
Επιτροπής ομόφωνα αποδέχθηκαν την πρόταση να συζητηθεί το θέμα αυτό
κατεπειγόντως, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010. Στη
συνέχεια ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα ανέφερε ότι είναι επιτακτική ανάγκη,
να παραδοθούν στο Δήμο μας τα λογιστικά του βιβλία προκειμένου να διενεργηθεί
ο προσήκων έλεγχος από τους διορισθέντες ορκωτούς λογιστές. Γι αυτό το λόγο
πρότεινε να αιτηθεί η Ειδική Συνεργάτης του Δημάρχου Δικηγόρος κ. Κωνσταντίνα
Γεωργούλια εισαγγελικής παραγγελίας για την απόδοση των λογιστικών βιβλίων
του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ Γκούρας) στον Δήμο μας,
προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση του προβλήματος που έχει προκύψει μετά την
άρνηση του Προέδρου του (ΤΟΕΒ Γκούρας).
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Εκτελεστική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
τα παραπάνω εκτεθέντα,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1 .Θεωρεί το θέμα κατεπείγον σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010
2.Αναθέτει στην Ειδική Συνεργάτη του Δημάρχου Δικηγόρο κ. Κωνσταντίνα
Γεωργούλια να ζητήσει από τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κορίνθου εισαγγελική
παραγγελία προκειμένου να παραδοθούν προς το Δήμο μας τα λογιστικά βιβλία
του Τοπικού Οργανισμού Εγγείων Βελτιώσεων (ΤΟΕΒ Γκούρας) για να διενεργηθεί
ο προσήκων έλεγχος από τους διορισθέντες ορκωτούς λογιστές.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2012.
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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