ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 17/2019
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 28η του μηνός Ιουνίου του έτους 2019 ημέρα της
εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 11:00π.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 4194/24-06-2019 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε νόμιμα σε καθ' ένα από τα μέλη της, σύμφωνα με τις
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 για την συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω
θέμα.
2o Θέμα: Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) και ορισμός υπολόγου για
ηλεκτροδότηση Press Containers σε οικισμούς του Δήμου Μύκης
(Αρ. απόφασης 67/2019)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες οι πέντε (5), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) ΜΠΟΥΓΙΟΥΚΛΟΥ ΧΟΥΣΕΪΝ
2) ΚΙΟΥΡΤ ΕΜΒΕΡ
3) ΕΦΕΝΤΗ ΕΜΠΙΕ
4) ΜΟΥΣΤΑΦΑ ΟΓΛΟΥ ΜΕΧΜΕΤ
5) ΝΤΕΛΗ ΧΟΥΣΕΪΝ ΡΙΤΒΑΝ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΚΑΠΖΑ ΤΖΕΜΗΛ
ΧΑΦΟΥΖ ΑΧΜΕΤ ΧΑΪΡΙΔΗΝ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο στην προϊσταμένη της
Οικονομικής Υπηρεσίας του Δήμου Μύκης κα Μύτικα Μαρία, η οποία εισηγήθηκε επί του ανωτέρω θέματος ως
εξής:
Με το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου μπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό
ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»
Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1. Εντάλματα προπληρωμής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόμου,
εκδίδονται επ' ονόματι μονίμου υπαλλήλου του δήμου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός της τακτής
προθεσμίας να αποδώση λογαριασμόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρημάτων, υποβάλλων τα
κεκανονισμένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το μη διατεθέν ποσόν.
Η προθεσμία αποδόσεως λογαριασμού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλματος προπληρωμής
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι μεγαλυτέρα του τριμήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον μήνα προ
της λήξεως του οικονομικού έτους.
2. Επί τη αιτιολογημένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουμένην παράγραφον
προθεσμία να παραταθή επί ένα εισέτι μήνα εν ουδεμία όμως περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονομικού
έτους.»
Σύμφωνα με τα άρθρα 33 και 34 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1.Απαγορεύεται η χρησιμοποίησις των ληφθέντων χρημάτων δι' εντάλματος προπληρωμής δια
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεμία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηματικού εντάλματος επ' ονόματι υπολόγου μη
αποδώσαντος λογαριασμόν επί προηγουμένου εντάλματος προπληρωμής.
3. Η πληρωμή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλμα προπληρωμής ενεργείται δι' εντολών του δημάρχου
προσυπογραφομένων υπό του προϊσταμένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου βιβλίου.
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4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωμής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλματος
προπληρωμής.»
Τέλος σύμφωνα με το άρθρο 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών
διαχειριζομένων χρημάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιμέλειαν, ευθυνόμενοι δια πάσαν τυχόν
επερχομένην απώλειαν ή μείωσιν των χρημάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλμάτων δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν αμέσως υπό των υπολόγων άμα τη
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των μη χρησιμοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν Τράπεζαν
της Ελλάδος ή εις το Ταχυδρομικόν Ταμιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την έδραν του δήμου. Οι
υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασμού να επισυνάψουν μετά των δικαιολογητικών και το
βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου εν τω οποίω θα
αναγράφωνται κεχωρισμένως πάσαι αι γενόμεναι καταθέσεις και αναλήψεις.»
Σύμφωνα με το αίτημα 4310/28-6-2019 της προϊσταμένης του τμήματος Καθαριότητας-Περιβάλλοντος :
«Στο πλαίσιο της περιβαλλοντικά και οικονομικά συμφέρουσας διαχείρισης των στερεών αποβλήτων του
Δήμου Μύκης, ο Σύνδεσμος Διαχείρισης Απορριμμάτων Ν. Ξάνθης παραχωρεί στις Υπηρεσίες του Δήμου Μύκης
7 PRESS CONTAINERS ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ ( 5 μόνιμα και 2 εφεδρικά) . Τα PRESS CONTAINERS θα τοποθετηθούν
στους μεγαλύτερους οικισμούς του Δήμου ( Κένταυρος, Εχίνος, Γλαύκη, Μύκη και Σμίνθη), όπου η διαχείριση
των απορριμμάτων διενεργείται μέσω CONTAINERS ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ.
Τα ανωτέρω PRESS CONTAINERS ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ λειτουργούν με την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας με
Νο 1 τριφασικό ρεύμα και έχουν την δυνατότητα να αποθηκεύουν όγκο σκουπιδιών ίσο με 10 τόνους έκαστο.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ 5 PRESS CONTAINERS ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΑΙΤΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΑΠΑΝΤΗΣΗ - ΕΓΓΡΑΦΟ ΔΑΠΑΝΗ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗΣ
ΜΥΚΗΣ
ΠΡΟΣ ΔΕΔΔΗΕ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟ ΜΕ ΦΠΑ (€)
ΔΕΔΔΗΕ
ΜΥΚΗΣ
(ΑΡΙΘΜΟΣ
(ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ)
2455/02-04-2019
1004/15-04-2019
293,72
Αφορά την Δαπάνη ηλεκτροδότησης του
PRESS CONTAINER στον οικισμό Σμίνθης

2452/02-04-2019

1005/15-04-2019

293,72

Αφορά την Δαπάνη ηλεκτροδότησης του
PRESS CONTAINER στον οικισμό Εχίνου

2454/02-04-2019

1006/15-04-2019

293,72

Αφορά την Δαπάνη ηλεκτροδότησης του
PRESS CONTAINER στον οικισμό Μύκης

2453/02-04-2019

1007/15-04-2019

11.855,23

Αφορά την Δαπάνη ηλεκτροδότησης του
PRESS CONTAINER
στον οικισμό
Κενταύρου. Η δαπάνη είναι μεγάλη διότι
απαιτείται η κατασκευή υποσταθμού.

2451/02-04-2019

1008/15-04-2019

1.548,60

Αφορά την Δαπάνη ηλεκτροδότησης του
PRESS CONTAINER στον οικισμό Γλαυκής.

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14.284,99

Ο ΔΕΔΔΗΕ πραγματοποίησε τις επισκοπήσεις στο σύνολο των παραπάνω αιτήσεων και απέστειλε στον
Δήμο Μύκης το οικονομικό κόστος αυτών και το οποίο ανέρχεται συνολικά στο ποσό των 14.284,99€
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Στον ΚΑ εξόδων 20-6211.002 προϋπολογισμού 2019 με τίτλο δαπάνη ηλεκτροδότησης 7 κοντέινερ
διαχείρισης απορριμμάτων σε οικισμούς Δ. Μύκης , υπάρχει πίστωση 14.284,99 € (σχετ. η απόφαση
τροποποίησης 67/2019 του ΔΣ Μύκης) Η ανωτέρω πληρωμή δεν μπορεί να γίνει με τακτικό ΧΕΠ διότι ζητείται
από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η εξόφληση του ποσού να γίνει πριν την εκτέλεση της δαπάνης.
Πρέπει να εκδοθεί επομένως ΧΕΠ προπληρωμής σε όνομα υπαλλήλου του Δήμου Μύκης
Ο Πρόεδρος ζητά από τα μέλη να λάβουν σχετική απόφαση.
Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1.
το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
2.
τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
3.
Το αίτημα 4310/28-6-2019 της προϊσταμένης του τμήματος Καθαριότητας-Περιβάλλοντος
4.
Την απόφαση 67/2019 του ΔΣ Μύκης ΑΔΑ ΩΛ7ΜΩΚΛ-ΚΗΞ
5.
Την απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 4313/28-6-2019 ΑΔΑ 6ΝΒ6ΩΚΛ-8ΙΩ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. ΕΓΚΡΙΝΕΙ την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Εμήν Σουρή (ΚΑ εξόδου
6211.002 ) ποσού 14.284,99€
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2. Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως την 15/8/2019
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 67/2019
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
H Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής
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