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Από το πρακτικό της 37 / 20-12-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αριθµ. Απόφασης 491 / 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση καταβολής ποσού 34.686,92 € στον Θρασκιά Γεώργιο του Κωνσταντίνου
σύµφωνα µε την αριθµ. 9836/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής του Μονοµελούς
Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και το αριθ. 3660/2013 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της
παραπάνω απόφασης και διάθεση πίστωσης ποσού 33.821,92 €.

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 20-12-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από την 89232/16-12-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ. ∆ανιηλίδη Συµεών, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσακιρίδης Αναστάσιος
1. ∆ανιηλίδης Συµεών
2. Απατσίδης ∆ηµήτριος
2. Χατζησάββας Γεώργιος
3. Ισαακίδη Άντζελα
3. Πάππου Μιχαήλ
4. Καλπαζίδης Σέργιος
4. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
5. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
Ειρήνη
6. Σιωµάδης Σωτήριος
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
Λόγω απουσίας του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ.Συµεών ∆αινιηλίδη, προέδρευσε ο
Αντιπρόεδρος κ.Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση (4) τεσσάρων θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο εκτός,2ο εκτός , 3ο εκτός, 4ο εκτός ,
1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο ,8ο,9ο,10ο,11ο και 12ο .

Ο Προεδρεύων, αφού εισηγήθηκε το 3ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης Έγκριση
καταβολής ποσού 34.686,92 € στον Θρασκιά Γεώργιο του Κωνσταντίνου σύµφωνα µε
την αριθµ. 9836/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης
και το αριθ. 3660/2013 πρώτο απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω απόφασης και
διάθεση πίστωσης ποσού 33.821,92 €. , έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ’ αριθµ.
594/2013 εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου, µε το παρακάτω
περιεχόµενο:

ΘΕΜΑ : Έγκριση καταβολής ποσού 34.686,92 € στον Θρασκιά Γεώργιο του
Κωνσταντίνου σύµφωνα µε την αρ. 9836/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και το αρ. 3660/2013 πρώτο
απόγραφο εκτελεστό της παραπάνω απόφασης και διάθεση πίστωσης ποσού
33.821,92 €.
Με την αρ. 9836/2013 διαταγή πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης διατάχθηκε η καταβολή στον Θρασκιά Γεώργιο του Κωνσταντίνου ποσού
27.395,98 € πλέον των νόµιµων τόκων από την εξηκοστή πρώτη (61) ηµέρα από την
έκδοση των αντίστοιχων τιµολογίων και µέχρι την εξόφληση τους, καθώς και το ποσό
των 575,00 € για δικαστική δαπάνη έκδοσης της διαταγής πληρωµής.
Το ποσό των 27.395,98 € αντιστοιχεί στα Τιµολόγια πώλησης-∆ελτία Αποστολής
και Τιµολόγια παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τη συνηµµένη κατάσταση τα οποία
αφορούν προµήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, συσκευών γραφείου και αναλωσίµων
αυτών καθώς και παρασχεθείσες υπηρεσίες εγκατάστασης και υποστήριξης στον πρώην
∆ήµο Νεάπολης.
Στις 16-5-2013 επιδόθηκε στο ∆ήµο το αρ. 3660/2013
πρώτο απόγραφο
εκτελεστό της αρ. 9836/2013 διαταγής πληρωµής του Ειρηνοδικείου Θεσσαλονίκης.
Σύµφωνα µε τη παρ. 3 του άρθρου 276 του Κ.∆.Κ. και το άρθρο 21 του Κώδικα
Νόµων περί δικών του ∆ηµοσίου οι νόµιµοι τόκοι ανέρχονται στο ποσό των 6.425,94 €
υπολογιζόµενοι από την εξηκοστή πρώτη (61) ηµέρα από την έκδοση των αντίστοιχων
τιµολογίων και µέχρι την εξόφληση τους .
Επιπλέον ο ∆ήµος επιβαρύνεται µε τα έξοδα του πρώτου απόγραφου που
ανέρχονται σε α) 10,00 € για έξοδα και τέλη απογράφου και έξοδα αντιγράφου, β) 80,00
€ για κοινοποίηση και γ) 200,00 € για νοµική συµβουλή και σύνταξη της επιταγής,
συνολικά δε στο ποσό των 290,00 €.
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να διαθέσει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ‘‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης’’ α) πίστωση ποσού 6.740,10 € σε
βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ΚΑ 8113
«Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» β) πίστωση ποσού 20.655,88 € σε βάρος
του κωδικού εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ΚΑ 8121 «Αγορές
κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» και γ) πίστωση ποσού 6.425,94 € σε
βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ΚΑ 00.6823
«Τόκοι υπερηµερίας χρήσης».
Το ποσό των 865,00 € που αφορά δικαστική δαπάνη, έξοδα απογράφου κλπ θα
βαρύνει την ψηφισµένη µε την αρ. 36/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
πίστωση του ΚΑ 00.6492 «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων».
H υπάλληλος του Γραφείου
προϋπολογισµού

Ο ασκών χρέη
Προϊστ/νου Οικ.Υπηρεσίας

Τσαγκαρά Μαρία

Καραδαλής Ευάγγελος

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών
Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την αρ. 9836/2013 διαταγή πληρωµής του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης και κάλεσε αυτήν ν΄ αποφασίσει σχετικά.
Ο ∆.Σ. κ. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος είπε ότι δεν διαφωνεί ούτε αµφισβητεί την δαπάνη.
Ο ∆.Σ.κ. Σιωµάδης Σωτήριος είπε ότι διαφωνεί πολιτικά µε τις προηγούµενες διοικήσεις
των ∆.Ε. και έχει τοποθετηθεί για το σχετικά θέµατα και παλαιότερα.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Προεδρεύων και τα µέλη της εξέθεσαν,
2) την αναγκαιότητα καταβολής του ποσού , 3) την υπ’ αριθµ. 594/2013 εισήγηση του
Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου, 4) την αρ. 9836/2013 διαταγή πληρωµής του
Μονοµελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης 5) την υπ αρ. 36/2013 Α.Ο.Ε.και 6) τις
διατάξεις του άρθρου 72 του 3852/2010.
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την καταβολή ποσού 34.686,92 € στον Θρασκιά Γεώργιο του Κωνσταντίνου
σύµφωνα µε την αρ. 9836/2013 ∆ιαταγή Πληρωµής του Μονοµελούς Πρωτοδικείου
Θεσσαλονίκης.
Β) Εγκρίνει διάθεση πίστωσης 33.821,92€ ως εξής: α) πίστωση ποσού 6.740,10 € σε
βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ΚΑ 8113
«Αµοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων» β) πίστωση ποσού 20.655,88 € σε βάρος
του κωδικού εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ΚΑ 8121 «Αγορές
κτιρίων τεχνικών έργων και προµήθειες παγίων» και γ) πίστωση ποσού 6.425,94 € σε
βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ΚΑ 00.6823
«Τόκοι υπερηµερίας χρήσης».
Το ποσό των 865,00 € που αφορά δικαστική δαπάνη, έξοδα απογράφου κλπ θα
βαρύνει την ψηφισµένη µε την αρ. 36/2013 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
πίστωση του ΚΑ 00.6492 «∆ικαστικά έξοδα και έξοδα εκτέλεσης δικαστικών
αποφάσεων».
Το χρηµατικό ένταλµα πληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του δικ/χου βάσει νοµίµων
δικαιολογητικών.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12,13,14 και 15 του από 17/5-15/6/1959 Β. ∆/τος «Περί οικονοµικής διοικήσεως
και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων».
Μειοψήφησαν οι ∆.Σ.κ.κ. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος και Σιωµάδης Σωτήριος.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 491/2013
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΖΙΓΚΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσακιρίδης Αναστάσιος
Απατσίδης ∆ηµήτριος
Ισαακίδη Άντζελα
Καλπαζίδης Σέργιος
Σιωµάδης Σωτήριος

