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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17 / 22-6-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 232 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.036,90 € για την
χορήγηση δύο νέων παροχών ισχύος 25KVA (Νο2) με αριθμούς παροχής 2021349201 (οδούς Καρατάσου & Σωτήρος) και20213491-01 (Ακαδημίας & Επικούρου) της
Δημοτικης Ενόητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και διάθεση της σχετικής
πίστωσης.
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 28117/18-6-2015
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 πέντε (5), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός
Αριστείδης
(Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Γενίτσαρη
Παρασκευή
(Παρή)
5. Γιαρένης Χρήστος

1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Βαρσάμης Νικόλαος
3. Ωραιόπουλος Λάζαρος
4. Μιχαηλίδης Βασίλειος

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. Καπακίδου Κυριακή.
ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίσθηκε η συζήτηση 8 (οκτώ) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκα με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 4ο
έκτακτο, 5ο έκτακτο, 6ο έκτακτο, 7ο έκτακτο, 8ο έκτακτο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και
9ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 4ο θέμα εκτός, της ημερήσιας διάταξης: Έγκριση
έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.036,90 € για την
χορήγηση δύο νέων παροχών ισχύος 25KVA (Νο2) με αριθμούς παροχής
20213492-01 (οδούς Καρατάσου & Σωτήρος) και 20213491-01 (Ακαδημίας &
Επικούρου) της Δημοτικης Ενόητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης - Συκεών και
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διάθεση της σχετικής πίστωσης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την με αριθ. 331/2015
εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, με το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ: Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.036,90 € για
την χορήγηση δύο νέων παροχών ισχύος 25KVA (No2) με αριθμούς παροχής
20213492-01 (οδούς Καρατάσου & Σωτήρος) και 20213491-01 (Ακαδημίας &
Επικούρου) της Δημοτικής Ενότητας Πεύκων του Δήμου Νεάπολης Συκεών και
διάθεση της σχετικής πίστωσης.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 172
του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006), να εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής ποσού 2.036,90 € στο όνομα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου
Μουταφτσή Ιωάννη, για την καταβολή στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της δαπάνης σύνδεσης
με το δίκτυο χαμηλής τάσης και ηλεκτροδότησης των χώρων πάρκου και παιδικής χαράς
στις οδούς Καρατάσου & Σωτήρος και Ακαδημίας & Επικούρου αντίστοιχα της Δ.Ε.
Πεύκων με την χορήγηση δύο νέων παροχών ισχύος 25KVA (No2) με αριθμούς παροχής
20213492-01 (οδούς Καρατάσου & Σωτήρος) και 20213491-01 (Ακαδημίας & Επικούρου)
και να διαθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 ‘‘Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης’’, την σχετική πίστωση σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 30.7311.05 «Συνδέσεις κτιρίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.».
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Π.Δ. 136/98 (ΦΕΚ 107 Α/20-5-98) το
ποσό του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ο υπόλογος υπάλληλος θα το καταθέσει
στο όνομα του σε ιδιαίτερο έντοκο λογαριασμό σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα και
το ποσό των τόκων που θα προκύψουν θα κατατεθεί στο Δήμο ως έσοδο με γραμμάτιο
είσπραξης.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο ορίζεται μέχρι
31/08/2015.
Επίσης θα τηρηθούν από τον υπόλογο του Χ.Ε.Π. όλες οι διατάξεις των 136, 138
και 151/98 προεδρικών διαταγμάτων.

Ο υπάλληλος του
Γραφείου
Προϋπολογισμού

Ο ασκών χρέη
Προϊσταμένου Οικ.Υπηρεσίας

Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης
Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

Σπανίδης Αναστάσιος

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του σώματος την με αριθ. πρωτ. 28525/22-062015 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου, με το παρακάτω
περιεχόμενο:

ΘΕΜΑ: «Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.036,90 €
για την χορήγηση δύο νέων παροχών ισχύος 25KVA(Νο 2) με αριθμούς
παροχής 20213492-01, (οδούς Καρατάσου & Σωτήρος) και 20213491-01
(οδό Ακαδημίας & Επικούρου) του Δήμου Νεάπολης Συκεών στην Δημοτική
Ενότητα Πεύκων και διάθεση της σχετικής πίστωσης».
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Ο Δήμος μας εκτελεί εργασίες στην Δημοτική Ενότητα Πεύκων στις οδούς
Καρατάσου & Σωτήρος και Ακαδημίας & Επικούρου κατασκευή/διαμόρφωση νέου
πάρκου και παιδικής χαράς.
Προκειμένου να συνδεθούν με το δίκτυο χαμηλής τάσης και να ηλεκτροδοτηθούν οι
χώροι των πάρκων, καλούμαστε να καταβάλουμε στην ΔΕΔΔΗΕ για την χορήγηση
νέων παροχών με αριθμούς παροχών
Α) 20213492-01 το ποσό των 1018,45 €.
Β) 20213491-01 το ποσό των 1018,45 €.
Στην τιμή των (Α) και (Β) περιλαμβάνεται ο νόμιμος ΦΠΑ 23%.
Συνημμένα υποβάλλουμε φωτοτυπίες του σχετικού κόστους που εκδόθηκε από την
ΔΕΔΔΗΕ.
ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΤΑΙ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΣΕΙ ΓΙΑ:
α) Την έγκριση, σύμφωνα με το άρθρο 172 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), έκδοσης
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2036,90 €, για την χορήγηση νέων
παροχών ισχύος με αριθμούς παροχής 20213492-01, (οδούς Καρατάσου & Σωτήρος)
και 20213491-01 (οδό Ακαδημίας & Επικούρου) του Δήμου Νεάπολης Συκεών της
Δημοτικής Ενότητας Πεύκων και διάθεση της σχετικής πίστωσης
και
β) Τη διάθεση, σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010, πίστωσης ποσού
2036,90 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους
2015 ΚΑ 30.7311.05 «Συνδέσεις κτιρίων με το δίκτυο της ΔΕΗ».
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ

Μουταφτσής Ιωάννης
Ηλεκτρ. Μηχανικός

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ ΓΑΛΑΝΑΚΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΕ

Συνημμένα:
1. Φωτοαντίγραφο κόστους του δικτύου της ΔΕΔΔΗΕ

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. ν’ αποφασίσουν σχετικά.

3

ΑΔΑ: ΒΝΠ9ΩΚΙ-ΟΕ4

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξέθεσαν και
έλαβε υπόψη: 1) την υπ’ αρ. 331/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου
2) την με αριθ. πρωτ. 28525/22-06-2015 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου,
3) τις διατάξεις του άρθρου 172 του Κ.Δ.Κ. (Ν. 3463/2006) 4) τις διατάξεις του άρθρου
2 του Π.Δ. 136/98 (ΦΕΚ 107 Α/20-5-98) και 5) τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα
Α) Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 2.036,90 €
στο όνομα του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου Μουταφτσή Ιωάννη, για την καταβολή
στον Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε. της δαπάνης σύνδεσης με το δίκτυο χαμηλής τάσης και
ηλεκτροδότησης των χώρων πάρκου και παιδικής χαράς στις οδούς Καρατάσου &
Σωτήρος και Ακαδημίας & Επικούρου αντίστοιχα της Δ.Ε. Πεύκων με την χορήγηση δύο
νέων παροχών ισχύος 25KVA (No2) με αριθμούς παροχής 20213492-01 (οδούς
Καρατάσου & Σωτήρος) και 20213491-01 (Ακαδημίας & Επικούρου), σύμφωνα με όσα
αναλυτικότερα αναφέρονται στην υπ’ αριθ. 331/2015 εισήγηση του Τμήματος
Οικονομικών Υπηρεσιών - Γραφείο Προϋπολογισμού & Οικονομικής Πληροφόρησης και
στην με αριθ. πρωτ. 28525/22-06-2015 Εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.036,90 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 30.7311.05 «Συνδέσεις
κτιρίων με το δίκτυο της Δ.Ε.Η.».
Βάσει των διατάξεων του άρθρου 2 του Π.Δ. 136/98 (ΦΕΚ 107 Α/20-5-98) το
ποσό του χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ο υπόλογος υπάλληλος θα το καταθέσει
στο όνομα του σε ιδιαίτερο έντοκο λογαριασμό σε τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα και
το ποσό των τόκων που θα προκύψουν θα κατατεθεί στο Δήμο ως έσοδο με γραμμάτιο
είσπραξης.
Ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο υπάλληλο ορίζεται μέχρι
31/08/2015.
Επίσης θα τηρηθούν από τον υπόλογο του Χ.Ε.Π. όλες οι διατάξεις των 136, 138
και 151/98 προεδρικών διαταγμάτων.
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”.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 232/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Γιαρένης Χρήστος
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