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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το υπ' αριθµ.  38/28-9-2016  πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου

Θέρµης

Αριθµ.Αποφ. 403/2016                   ΘΕΜΑ: Ανάληψη υποχρέωσης(δέσµευση πίστωσης)

για  εφάπαξ  αµοιβή  αποχωρούντων  προς

συνταξιοδότηση υπαλλήλων

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την 28η-9-

2016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από

την υπ’αριθ. 32478/23-9-2016 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις δια-

τάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα Αρχιτε-

κτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης  Πρόγραµµα Καλλικράτης».

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν παρόντα

τα  7  µέλη, δηλαδή:

          Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος

2.Γκιζάρης Στέργιος 1. Αποστόλου Στυλιανός

3.Γεωργαλή Ζωή 2.Καρκατζούνης Θεοφάνης

4.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος

5.Αναγνώστου Πασχάλης  

6.Καρκατζίνος Νικόλαος

7.Πράτανος Απόστολος
                           

κηρύχτηκε από τον  Πρόεδρο η έναρξη της συνεδρίασης.    

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πανταζή Ιωάννα, υπάλληλος του ∆ήµου  Θέρµης, για την

τήρηση των πρακτικών της Επιτροπής.

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής αφού εισηγήθηκε το 7ο της ηµερησίας διατάξεως

θέµα είπε ότι θα πρέπει να δεσµευτεί πίστωση για επιχορήγηση προς τα Κέντρα κοινωνικής

Πρόνοιας, Φροντίδας & Προσχολικής Αγωγής του ∆ήµου (ΚΕ.ΚΟ.ΠΡΟ) για την καταβολή

εφ’ άπαξ βοηθήµατος λόγω συνταξιοδότησης σε υπαλλήλους των πρώην ΙΒΣ, σύµφωνα µε το

υπ’αριθµ.  Πρωτ.  24599/26-8-2016  έγγραφο  του  Υπουργείου  Εσωτερικών  &  ∆/κης

Ανασυγκότησης (Α∆Α :  Ω81Β465ΦΘΕ-Ι9Π) και συγκεκριµένα έθεσε υπόψη την από 22-9-

2016  πρόταση  ανάληψης  υποχρέωσης  της  οικονοµικής  υπηρεσίας  για  δέσµευση  ποσού

11.911,91€  σε βάρος του Κ.Α. 02.00.6715.001 πρ/µού οικ. Έτους 2016  (α/α 728) 

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος πρότεινε να αποσυρθεί το ανωτέρω θέµα λόγω αναρµοδιότητας της

Οικονοµικής Επιτροπής καθώς πρόκειται για έκτακτη επιχορήγηση προς το Νοµικό πρόσωπο
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του  ∆ήµου,  η  δέσµευση  της  οποίας  αποτελεί  αρµοδιότητα  του  ∆ηµοτικού  συµβουλίου

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ.  158 παρ.  3ε του Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και

Κοινοτήτων)

 Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε την απόσυρση του θέµατος και κάλεσε την Οικονοµική

επιτροπή να αποφασίσει σχετικά          

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την  εισήγηση του Προέδρου της  και  τις

σχετικές  διατάξεις  του  Νόµου  3463/2006  (Κώδικας  ∆ήµων  και  Κοινοτήτων)  και  του  Ν.

3852/2011

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      οµόφωνα
  

Αποσύρει το θέµα µε τίτλο : “Ανάληψη υποχρέωσης(δέσµευση πίστωσης) για εφάπαξ αµοιβή

αποχωρούντων προς συνταξιοδότηση υπαλλήλων” από τη συζήτηση της ηµερησίας διατάξεως

λόγω  αναρµοδιότητας  της  Οικονοµικής  Επιτροπής  καθώς  πρόκειται  για  έκτακτη

επιχορήγηση  προς  το  Νοµικό  πρόσωπο  του  ∆ήµου,  η  δέσµευση  της  οποίας  αποτελεί

αρµοδιότητα του ∆ηµοτικού συµβουλίου σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθ. 158 παρ. 3ε του

Νόµου 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων)

    Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 403/2016.
       

Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.

    Για το παραπάνω θέµα  συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

  ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ       Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ

              Υ Π Ο Γ Ρ Α Φ Ε Σ     
           

ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ  ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ


