ΔΗΜΟΣ ΜΥΚΗΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΙΘ. 12/2018
ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Στην Σμίνθη και στο Δημοτικό κατάστημα σήμερα την 24η του μηνός Απριλίου του έτους 2018 ημέρα της
εβδομάδος Τρίτη και ώρα 14:00, συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου
Μύκης, ύστερα από την υπ' αριθμόν: 2581/20-4-2018 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.
2ο Θέμα: Έκδοση ΧΕ Προπληρωμής για ηλεκτροδότηση υδατοδεξαμενής στον οικισμό Στήριγμα
(Αρ. απόφασης 81/2018)
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (07) μελών βρέθηκαν
παρόντες και οι επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Καπζά Τζεμήλ (Πρόεδρος)
2) Εφέντη Εμπιέ
3) Κιούρτ Εμβέρ
4) Μπουγιουκλού Χουσεΐν
5) Ιμπραήμκο Ιμπραήμ
6) Μουσταφά Ογλού Μεχμέτ
7) Ντελή Χουσεΐν Ριτβάν

ΑΠΟΝΤΕΣ

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Χαλκίδου Γεωργία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των
πρακτικών.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το ανωτέρω 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε στην Οικονομική
Επιτροπή τα κατωτέρω:
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.
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.»
Με το α.π. 10345/3-7-2017 αίτημα του Δήμου ζητείται η ηλεκτροδότηση υφιστάμενης δεξαμενής στον
οικισμό Στήριγμα προκειμένου να βελτιωθεί η αποθήκευση των υπερχειλιζόντων υδάτων της και να αποφευχθεί η
μεγάλη απώλεια υδάτων.
Η ΔΕΔΔΗΕ με το υπ αρ. 1641/14-7-2017 έγγραφο της, το οποίο επικαιροποίησε τον Απρίλιο του 2018, μας
ενημερώνει ότι η συμμετοχή του Δήμου στην ηλεκτροδότηση της δεξαμενής είναι 795,55 ευρώ.
Θα πρέπει να εκδοθεί ΧΕΠ προπληρωμής στο όνομα υπαλλήλου ποσού 795,55€ για πληρωμή της ΔΕΔΔΗΕ
(ΚΑ εξόδου 25-6273.003)
Η ανωτέρω πληρωμή δεν μπορεί να γίνει με τακτικό ΧΕΠ διότι ζητείται από τις αρμόδιες Υπηρεσίες η
εξόφληση του ποσού να γίνει πριν ή κατά την εκτέλεση της δαπάνης. Ο Πρόεδρος ζητά από τα μέλη να λάβουν
σχετική απόφαση.






Η Οικονομική επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06)
τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
Την εισήγηση του Προέδρου
το με α.π. 10345/3-7-2017 αίτημα του Δήμου
Το Έγγραφο ΔΕΔΔΗΕ 1641/14-7-2017

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου κ. Εμήν Σουρή ,
ποσού 795,55€ για την ηλεκτροδότηση υφιστάμενης δεξαμενής στον οικισμό Στήριγμα από την ΔΕΔΔΗΕ
2 . Η απόδοση λογαριασμού θα γίνει έως την 30/5/2018
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 81/2018
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Με εντολή Δημάρχου
Η Πρακτικογράφος της Οικ. Επιτροπής

