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ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α
ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ 25ης /24-10-2016 ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
TΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ Δ. ΔΡΑΜΑΣ

Αριθμός απόφασης: 223/2016

ΘΕΜΑ:

Έκδοση εντάλματος προπληρωμής
και ψήφιση πίστωσης « για την Επέκταση δικτύου φωτισμού Δ.Κ. Χωριστής» ποσού 4.436,22 €.

Στη Δράμα και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 24 η Οκτωβρίου 2016, ημέρα
Δευτέρα και ώρα 10.00 π.μ., συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Δ.
Δράμας, υπό την Προεδρία του προέδρου της, κ. Μαμσάκου Χριστόδουλου Δημάρχου
Δράμας , μετά από την 42700/19-10-2016 γραπτή πρόσκλησή του, που
γνωστοποιήθηκε σε καθένα από τα μέλη της Επιτροπής, και δημοσιεύθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010).
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 9 μελών, βρέθηκαν
παρόντα 7 μέλη:
ΠΑ Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.
Μαμσάκος Χριστόδουλος
2.
Ηλιάδης Νικόλαος
3.
Σολάκης Άγγελος
4.
Βασιλειάδης Αναστάσιος
5.
Χαραλαμπίδης Ανδρέας
6.
Ζαχαριάδης Παύλος
7.
Χρυσοχοΐδης Ελευθέριος
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1. Καραμπατζάκης Δημήτριος
2. Παπαδόπουλος Γεώργιος

Το τακτικό μέλος κ. Παναγιωτίδης Αλέξανδρος ενημέρωσε έγκαιρα το σώμα για
την απουσία του και έτσι κλήθηκε το επόμενο κατά σειρά μέλος κ. Βασιλειάδης
Αναστάσιος.
Με την παρουσία και του Λαζάρου Κωνσταντινίδη, υπαλλήλου του Δήμου
Δράμας, γραμματέως της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Δράμας, ο κ.
πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης για συζήτηση και λήψη απόφασης
στo θέμα της ημερήσιας διάταξης.
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Ο κ. πρόεδρος εισάγοντας το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, παρουσιάζει
στα μέλη της επιτροπής το υπ΄ αριθμ. 40612/07-10-2016 έγγραφο της Δ/νση
Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου Δράμας, σχετικά με την «Έκδοση εντάλματος
προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για «για την Επέκταση δικτύου φωτισμού
Χωριστής», και καλεί τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος, αναφέρει ότι, το ανωτέρω έγγραφο, έχει όπως
παρακάτω:
ΣΧΕΤ : Η με αριθμ. 501/2016 ΑΔΣ
Σε εφαρμογή της με αριθμό 27/VII/2009 πράξης του ελεγκτικού συνεδρίου, για
την πληρωμή της δαπάνης για επέκταση του δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη ΔΚ Χωριστής
, απαιτείται η έκδοση εντάλματος προπληρωμής.
Το ένταλμα προπληρωμής εκδίδεται όταν υπάρχει αδυναμία έκδοσης τακτικού
εντάλματος πληρωμής.
Στη συγκεκριμένη περίπτωση η αδυναμία έκδοσης εντάλματος οφείλεται στο
γεγονός ότι, δεν υπάρχει τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών γιατί η ΔΕΗ αρνείται να
προβεί στην έκδοση του καθώς δεν μπορεί να εκδόσει Τ.Π.Υ επί πιστώσει.
Η σχετική διαδικασία (έκδοση εντάλματος προπληρωμής) προβλέπεται από τις
διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
Προτείνεται λοιπόν η έκδοση ενός εντάλματος προπληρωμής με υπόλογο τον
Σπανίδη Βασίλειο του Ιωάννη με αριθμό ταυτότητας ΑΒ 461167, με ΑΦΜ 28933424,
με διεύθυνση Φιλίας 9 Εργατικές Αρκαδικού, μόνιμο υπάλληλο της τεχνικής
υπηρεσίας του δήμου μας, σε βάρος της ακόλουθης πίστωσης :
1) του ΚΑ 20.7325.03 «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής» ποσού
4.436,22 €
Ως ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού από τον υπόλογο ορίζεται η 30
Νοεμβρίου 2016, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου
32 των ΒΔ 17-5/15-6-59 ( ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α ) δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη
του τριμήνου και πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του
οικονομικού έτους.
Παρακαλούμε για την άμεση λήψη απόφασης, επί του ως άνω θέματος, διότι η
επιστολή της ΔΕΗ που αφορά την τακτοποίηση της δαπάνης για την επέκταση του
δικτύου ΔΕΔΔΗΕ στη ΔΚ Χωριστής , ισχύει μέχρι την 12/11/2016.
Συνημμένα: Δικαιολογητικά για την
έκδοση ΧΕΠ προπληρωμής
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και
λαμβάνοντας υπόψη τα οριζόμενα του άρθρου 75 του Ν.3852/10, την 501/2016
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και το έγγραφο της υπηρεσίας
Αποφασίζει


ομόφωνα

Για την ψήφιση πίστωσης του ΚΑ 20.7325.03 «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού
Χωριστής» ποσού 4.436,22 €.

2) Για την έκδοση εντάλματος προπληρωμής για την επέκταση του δικτύου
ΔΕΔΔΗΕ στη ΔΚ Χωριστής , ισχύει μέχρι την 12/11/2016 και για την ψήφιση
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πίστωσης του ΚΑ 20.7325.03 «Επεκτάσεις δικτύου φωτισμού Χωριστής»
ποσού 4.436,22 €.
Το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής θα εκδοθεί στο όνομα του μόνιμο
υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου μας, Σπανίδη Βασίλειου του
Ιωάννη, ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με τις εντολές του
Δημάρχου.
Ως ημερομηνία απόδοσης λογ/σμού από τον υπόλογο ορίζεται η 30 Νοεμβρίου 2016.

Την ενέργεια που πρέπει να γίνει στη συνέχεια, αναθέτει στον Δήμαρχο Δράμας

