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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

∆ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το υπ αριθµ. 44/9-11-2016 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου
Θέρµης
Αριθµ.Αποφ. 455/2016

ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασµού από υπόλογο
εντάλµατος προπληρωµής.

Στη Θέρµη και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (Οικονοµική Υπηρεσία – Τριάδι) σήµερα την 9-112016 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 π.µ. συνεδρίασε η Οικονοµική Επιτροπή Θέρµης µετά από
την υπ’αριθ. 38202/4-11-2016 πρόσκληση συνεδρίασης του Προέδρου και σύµφωνα µε τις
διατάξεις των άρθρων 74 και 75 του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/τεύχος Α’/2010) περί «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης
Πρόγραµµα
Καλλικράτης». Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία γιατί σε σύνολο 9 µελών
βρέθηκαν παρόντα και τα 6 µέλη ,δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.Βογιατζής ∆ηµήτριος, Πρόεδρος
1.Καρκατζίνος Νικόλαος
2.Αποστόλου Στυλιανός
2.Αναγνώστου Πασχάλης
3.Γεωργαλή Ζωή
3.Γκιζάρης Στέργιος
4.Πράτανος Απόστολος
5.Μοσχόπουλος Μοσχόπουλος
6.Αγοραστούδη Ευγενία (αναπληρωµατικό µέλος)
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 αφού εισηγήθηκε το 9ο της ηµερήσιας διάταξης θέµα είπε ότι µε την υπ’αριθ.
304/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση εντάλµατος
προπληρωµής, συνολικού ποσού 872,00€ στο όνοµα του υπαλλήλου Νασιόπουλο Θωµά για τη
για την πληρωµή δαπάνης έκδοσης πινακίδων-αδειών κυκλοφορίας και πληρωµή ασφαλίστρων
για φορτηγά οχήµατα του ∆ήµου. (α/α 556)
Το συνολικό κόστος ανερχόταν στο ποσό των 872,00€, προκειµένου η υπηρεσία να αντεπεξέλθει
σε τυχόν επανέλεγχο οχηµάτων.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθ. 0596∆/2016 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής
συνολικού ποσού 872,00€.
Όπως προκύπτει από τα συνηµµένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι δαπάνες
ανέρχονται στο ποσό των 553,00€.
Αναλυτικότερα:
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i) Για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των δύο φορτηγών προκειµένου να εκδοθούν οι νέες άδειες
κυκλοφορίας, το κόστος ανήλθε σε 48 € ανά όχηµα, δηλαδή το συνολικό κόστος ανήλθε σε 96€
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
ii) Το συνολικό κόστος για τα παράβολα µεταβίβασης των δύο φορτηγών ανήλθε σε 150 €. (Το
κόστος για το κάθε παράβολο ανέρχεται σε 75 € ανά όχηµα).
iii) Το συνολικό κόστος των τελών κυκλοφορίας των δύο φορτηγών για το υπόλοιπο του έτους
2016 ανήλθε σε 105 €. (Το κόστος των τελών κυκλοφορίας για φορτηγά κάτω των 3,5 τόνων
ανέρχεται σε 105 €. Το ποσό αυτό µειώνεται στο µισό εφόσον τα τέλη πληρωθούν στα τέλη
του έτους το οποίο αφορούν).
iv) Το συνολικό κόστος για την ασφάλιση των δύο φορτηγών µέχρι τις 01/01/2017, ανήλθε στο
ποσό των 202 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.
Το υπόλοιπο ποσό του εντάλµατος που αποδόθηκε, ανέρχεται σε τριακόσια δέκα εννέα ευρώ
(319,00 €).
Το ανωτέρω χρηµατικό υπόλοιπο κατατέθηκε στην Τράπεζα Πειραιώς στο λογαριασµό του
∆ήµου Θέρµης σύµφωνα µε το υπ’αριθµ. 0002Χ/2016 γραµµάτιο είσπραξης της Ταµειακής
Υπηρεσίας του ∆ήµου.
Ύστερα από τα παραπάνω πρότεινε την έγκριση απόδοσης λογαριασµού και την απαλλαγή
του υπολόγου κάλεσε δε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του Προέδρου , τις διατάξεις
του άρθρου 172 του ∆ΚΚ(Ν.3463/2006) των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959,
τις σχετικές αποφάσεις και τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού για το υπ’αριθ. 0596∆/2016 χρηµατικό ένταλµα
προπληρωµής ύψους 872,00€ που εκδόθηκε στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Νασιόπουλο
Θωµά και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το ένταλµα αυτό.

H απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 455/2016.
Αφού τελείωσαν τα θέµατα της ηµερήσιας διάταξης, λύνεται η συνεδρίαση.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
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