ΑΔΑ: ΩΙΑΜΩΚΙ-ΖΛ5
ΑΔΑ: ΩΙΑΜΩΚΙΖΛ5
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ-ΣΥΚΕΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-4-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 9
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 165
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 9 / 22-4-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 165 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών Forthnet παρελθόντων ετών της adsl - internet γραμμής 2310216649.

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
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
1. Αλεξούδη
Αναστασία
2. Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
(Νατάσσα)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
2. Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
4. Βαρσάμης Νικόλαος
5. Ωραιόπουλος Λάζαρος
6. Μιχαηλίδης Βασίλειος
7. Γιαρένης Χρήστος
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
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Ο Πρόεδρος , αφού εισηγήθηκε το 17ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Έγκριση και διάθεση
πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Forthnet παρελθόντων ετών της
adsl - internet γραμμής 2310216649. , έθεσε υπόψη της επιτροπής, έθεσε υπόψη της επιτροπής την
με αριθ. 15983/14-4-2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος, με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: «Έγκριση και διάθεση πίστωσης για εξόφληση λογαριασμών τηλεπικοινωνιακών
υπηρεσιών Forthnet παρελθόντων ετών της adsl – internet γραμμής 2310216649 »
ΣΧΕΤ: Εννέα ανεξόφλητοι λογαριασμοί της Ελληνικής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών & Τηλεματικών
Εφαρμογών Α.Ε. (Forthnet) .
Η γραμμή 2310216649 που χρεώνεται σαν τηλεφωνική γραμμή pstn από τον ΟΤΕ και σαν adsl –
internet γραμμή από τη Forthnet βρίσκεται στην κοινωνική υπηρεσία του Β' ΚΑΠΗ Αγίου Παύλου, η
οποία εμπίπτει στην αρμοδιότητα του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του
Δήμου Νεάπολης – Συκεών. Οι λογαριασμοί της παραπάνω adsl – internet γραμμής των ετών 2013
και 2014 της Forthnet εκδίδονταν στο όνομα του Δήμου Νεάπολης – Συκεών και παρά το γεγονός ότι
αποστέλλονταν στο Δημοτικό Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης δεν έχουν εξοφληθεί
μέχρι σήμερα. Με την εφαρμογή του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (ΕΣΥΠ) από τον Οκτώβριο του
2014 φαίνεται υπόχρεος της adsl - internet γραμμής 2310216649 ο Δήμος Νεάπολης – Συκεών, ο
οποίος δεν μπορεί να προβεί στην διακοπή της επειδή υπάρχει υπόλοιπο οφειλής (σύμφωνα με την
επισυναπτόμενη βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας &
Αλληλεγγύης του Δήμου Νεάπολης – Συκεών η γραμμή 2310216649

χρησιμοποιείται μόνο σαν

τηλεφωνική γραμμή pstn και ο λογαριασμός του ΟΤΕ εκδίδεται στο όνομα του νομικού προσώπου).
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 να
διαθέσει πίστωση ποσού 1.312,93 € σε βάρους του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015 ΚΑ 8113 “Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές τρίτων” σύμφωνα με τη συνημμένη
κατάσταση.
Μετά την εξόφληση των παραπάνω λογαριασμών η υπηρεσία μας θα προχωρήσει στην διακοπή της
adsl – internet γραμμής 2310216649 αφήνοντας μόνο την τηλεφωνική γραμμή pstn στο νομικό
πρόσωπο στο όνομα του οποίου εκδίδεται ο λογαριασμός του ΟΤΕ.
Η συντάξασα

Ο Ασκών Χρέη Προϊσταμένου
Οικονομικής Υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικ. & Οικονομ.Υπηρεσιών

Αναστασία Χαριοπολίτου

Ευάγγελος Καραδαλής

Αθανασία Μπεκιαρίδου

Συνημμένα
1) Συγκεντρωτική κατάσταση λογαριασμών Forthnet
2) Λογαριασμοί Forthnet
3) Βεβαίωση του Προέδρου του Δημοτικού Κέντρου Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης του
Δήμου Νεάπολης – Συκεών ότι χρησιμοποιείται μόνο σαν τηλεφωνική γραμμή.
4) Αποδεικτικά καταχώρησης της δαπάνης στο ΕΣΥΠ
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Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο ΔΣ κ.Μιχαηλίδης Βασίλειος και είπε ότι θα ψηφίσει λευκό.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα σχετικά δικ/κα
και κάλεσε αυτή ν’ αποφασίσει.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Προεδρεύων και τα μέλη της εξέθεσαν,
2)την υπ’ αριθμ. 15983/14-4-2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος Γραφείο
Λογιστηρίου & Αποθηκών του Δήμου με όλα τα συνημμένα δικαιολογητικά, και 3) τις
διατάξεις του 72 του Ν.3852/2010.
Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει την διάθεση πίστωσης ποσού 1.312,93€ για εξόφληση λογαριασμών
τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών Forthnet παρελθόντων ετών της adsl – internet γραμμής
2310216649.
Β) Διαθέτει πίστωση ποσού 1.312,93 € σε βάρους του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 8113 “Αμοιβές και έξοδα τρίτων παροχές
τρίτων” σύμφωνα με τη συνημμένη κατάσταση.
Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα των δικ/χων 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. Δ/τος «Περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων».
Μειοψήφησε ο ΔΣ κ. Μιχαηλίδης Βασίλειος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμ. 165/2015
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

