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Από το πρακτικό της 9 / 22-4-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 164 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 38.568,24 € για την επιστροφή
χρημάτων του έργου «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του 16ου ολοήμερου
νηπιαγωγείου του Δήμου Συκεών».

Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-4-2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 16230/16-4-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, 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 επτά (7), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Μιχαηλίδης Βασίλειος
7. Γιαρένης Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
ΟΜΟΦΩΝΑ από τους παρόντες αποφασίσθηκε η συζήτηση πέντε (5) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 1ο εκτός ημερήσιας,2ο εκτός ημερήσιας,3ο
εκτός ημερήσιας,4ο εκτός ημερήσιας,5ο εκτός ημερήσιας,1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο,7ο
,8ο,9ο,10ο,11ο,12ο,13ο,14ο,15ο,16ο,17ο,18ο και 19ο.
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Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 16ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 38.568,24 € για την επιστροφή χρημάτων του
έργου «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του 16ου ολοήμερου νηπιαγωγείου του Δήμου
Συκεών», έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ’ αριθμ. 199/2015 εισήγηση του
Οικονομικού Τμήματος του Δήμου, με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 38.568,24 € για την επιστροφή
χρημάτων του έργου «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του 16ου ολοήμερου
νηπιαγωγείου του Δήμου Συκεών».
Με το αρ. 00096/6-3-2015 γραμμάτιο είσπραξης της ταμειακής υπηρεσίας του
Δήμου εισπράχθηκε στον κωδικό εσόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015
ΚΑ 4213.02 «Επιστροφή αχρεωστήτων καταβληθέντων χρηματικών ποσών προηγ.
χρήσεων» ποσό 38.568,24 € που αφορά επιστροφή χρημάτων από τον ανάδοχο του
έργου «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση του 16ου ολοήμερου νηπιαγωγείου του Δήμου
Συκεών» σύμφωνα με τον 8ο λογαριασμό του έργου. Επειδή το παραπάνω έργο είναι
χρηματοδοτούμενο από το ΕΣΠΑ – Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονίας Θράκης το
επιστραφέν ποσό θα πρέπει να επιστραφεί από το Δήμο στο φορέα διαχείρισης του
ΕΣΠΑ.
Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 21559/Α.Πλ3102/14-5-2008 έγγραφο της Ειδικής
Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών το παραπάνω
ποσό θα πρέπει να κατατεθεί στο αρ. λογαριασμού 23/3100100000231000 «Αδιάθετα
Υπόλοιπα(231)
Νομικών
Προσώπων»
της
Τράπεζας
της
Ελλάδος
(ΙΒΑΝ
GR8501000233100100000231000).
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την επιστροφή του παραπάνω
ποσού και να διαθέσει, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», πίστωση
ποσού 38.568.24 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015 ΚΑ 8261 «Επιστροφές χρημάτων».
Ο υπάλληλος του Γραφείου
προϋπολογισμού

Ο ασκών χρέη
Προϊστ/νου Οικ. Υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Σπανίδης Αναστάσιος

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Οι ΔΣ κ.κ. Ωραιόπουλος Λάζαρος, Μιχαηλίδης Βασίλειος και Γιαρένης Χρήστος δήλωσαν
ότι θα ψηφίσουν λευκό.

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. ν΄ αποφασίσει σχετικά.
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1) όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της Ο.Ε.
εξέθεσαν, 2) την υπ’ αριθμ. 199/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος 3) την αρ.
πρωτ. 21559/Α.Πλ3102/14-5-2008 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Αρχή Πληρωμής του
Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και 4) τις διατάξεις του αρθρ. 72 του Ν.
3852/2010.
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Εγκρίνει δαπάνη ποσού 38.568.24 € διαθέτει ισόποση πίστωση σε βάρος του
κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 8261 «Επιστροφές
χρημάτων», για την επιστροφή χρημάτων του έργου «Ανέγερση κτιρίου για τη στέγαση
του 16ου ολοήμερου νηπιαγωγείου του Δήμου Συκεών».
Τα χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στο όνομα του δικαιούχου με βάση τα νόμιμα
δικαιολογητικά.
Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12, 13, 14 και 15 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ/τος “Περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων”.

Μειοψήφισαν οι ΔΣ κ.κ. Ωραιόπουλος Λάζαρος, Μιχαηλίδης Βασίλειος και Γιαρένης
Χρήστος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 164/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΩΡΑΙΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΖΑΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Βαρσάμης Νικόλαος
Μιχαηλίδης Βασίλειος
Γιαρένης Χρήστος
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