ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της αριθ. 17/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 236/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση αποδιδόµενου λογαριασµού και απαλλαγή του δηµοτικού
υπαλλήλου Τζιάστα Πασχάλη από τη διαχείριση ποσού 1.800 ευρώ (για προµήθεια
ανταλλακτικών και εργασία για την επισκευή του ΜΕ 33351 φορτωτή του ∆ήµου).
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 10 του µήνα Αυγούστου
2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ. 61910/06-08-2012 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
παραβρέθηκαν 7 τακτικά µέλη, δηλαδή:

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

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Χιονίδης Σάββας - Πρόεδρος
Μηλιώτης Νικόλαος - Αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Γκούνας Αθανάσιος
2. Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος

Ο πρόεδρος κ. Σάββας Χιονίδης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το …. 7ο θέµα
της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών την από 09.08.2012 υπηρεσιακή αναφορά
του υπαλλήλου Τζιάστα Πασχάλη που αναφέρει τα εξής:
Με την αριθ.208/2012 απόφαση Ο.Ε. ορίστηκε υπόλογος για τη διαχείριση ποσού
1.800,00 ευρώ που απαιτείται για την πληρωµή των δαπανών (προµήθεια ανταλλακτικών και
εργασία) για την επισκευή του φορτωτή του ∆ήµου (ΜΕ 33351).
Με το αριθ.02317/2012 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής εισέπραξε από το Ταµείο του
∆ήµου το ποσό των 1.800,00 ευρώ και αφού έλαβε τις σχετικές εντολές από τον αρµόδιο
αντιδήµαρχο, προχώρησε στις παρακάτω πληρωµές:
1.
Για το αριθ.2.726/01.08.2012 τιµολόγιο – δ.αποστολής, προµήθειας
ανταλλακτικών, της εταιρίας ΑΦΟΙ Σ. ΙΑΚΩΒΙ∆Η Ο.Ε. αξίας µε το ΦΠΑ 1.230,00
ευρώ
• Κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασµό της εταιρίας ποσού 1.190,00 ευρώ
• Απόδοση φόρου 4% στην (Α,Β) ∆.Ο.Υ. Κατερίνης ύψους 40,00 ευρώ (αξία
τιµολογίου χωρίς το ΦΠΑ 1.000,00 ευρώ και εποµένως 1.000 χ 4%=40,00
ευρώ)
2.
Για την αριθ.225/06.08.2012 απόδειξη παροχής υπηρεσιών, εργασιών επισκευής,
της εταιρίας ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ Π. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ (Συνεργείο Επισκευής Οχηµάτων)
αξίας µε το ΦΠΑ 553,50 ευρώ
• Πληρωµή ποσού 517,50 ευρώ
• Απόδοση φόρου 8% στην (Α,Β) ∆.Ο.Υ. Κατερίνης ύψους 36,00 ευρώ (αξία Α.Π.Υ.
χωρίς το ΦΠΑ 450,00 ευρώ και εποµένως 450 χ 8% = 36,00 ευρώ)
3.
Επίσης, επέστρεψε στο Ταµείο του ∆ήµου το ποσό των 16,50 ευρώ µε το
αριθ.00479/09.08.2012 γραµµάτιο είσπραξης
Κατόπιν των ανωτέρω ο ∆ήµαρχος ζήτησε την έγκριση του αποδιδόµενου λογαριασµού
και την απαλλαγή του υπαλλήλου.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72
και 75 του Ν.3852/2010,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει ως καλώς έχοντα τον αποδιδόµενο λογαριασµό ποσού 1.800,00 ευρώ (το οποίο
εισπράχτηκε) από τον δηµοτικό υπάλληλο Τζιάστα Πασχάλη για την πληρωµή ανταλλακτικών
που απαιτούνται για την επισκευή του οχήµατος ΜΕ 33351 φορτωτή του ∆ήµου Κατερίνης &
Απαλλάσσει τον παραπάνω υπάλληλο από κάθε ευθύνη για το ποσό των 1.800,00 € (για το
οποίο ορίστηκε υπόλογος)
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 236/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 17-08-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
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