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Απόζπαζμα από ηο πρακηικό ηης 1/31-01-2020 ζσνεδρίαζης ηης Οικονομικής Επιηροπής.
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ην Μαλδξάθη Νηζύξνπ, ζήκεξα 31-01-2020, εκέξα Παξαζθεπή θαη ώξα 10:00 π.κ., ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα, ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ κε αξηζκό πξσηνθόιινπ
518/28-01-2020, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νηζύξνπ γηα λα ιάβεη απόθαζε ζηα παξαθάησ
ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο ν Πξόεδξνο δηαπίζησζε όηη από ηα 7 κέιε ηεο επηηξνπήο ήηαλ:
1.
2.
3.
4.
5.

Παρόνηες
Κνξσλαίνο Υξηζηνθήο, Πξόεδξνο
Βαζίιεηνο Πάρνο
Δπάγγεινο Σαζηνύιαο
Γήκεηξα Καθεηδεδάθε
Ισάλλεο Σξηαληαθύιινπ

Απόνηες
1. Υαξάιακπνο Γηαθνκηράιεο
2. Καηζηκαηίδνπ Άλλα

Αθνύ δηαπηζηώζεθε απαξηία – θαζώο από ην ζύλνιν επηά κειώλ ήηαλ παξόληα πέληε κέιε, ν Πξόεδξνο
θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο θαη αλαθεξόκελνο ζην 4ν ζέκα, ιέεη ηα παξαθάησ:
Με ην άξζξν 32, παξ.1 θαη 2 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδεηαη όηη:
«1. Δληάικαηα πξνπιεξσκήο, είο άο πεξηπηώζεηο επηηξέπεηαη ε έθδνζηο ηνηνύησλ ππό ηνπ λόκνπ,
εθδίδνληαη επ' νλόκαηη κνλίκνπ ππαιιήινπ ηνπ δήκνπ. Ούηνο θαζίζηαηαη ππόινγνο νθείισλ εληόο ηεο
ηαθηήο πξνζεζκίαο λα απνδώζε ινγαξηαζκόλ ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ, ππνβάιισλ
ηα θεθαλνληζκέλα δηθαηνινγεηηθά θαη επηζηξέθσλ ην κε δηαηεζέλ πνζόλ.
Η πξνζεζκία απνδόζεσο ινγαξηαζκνύ νξίδεηαη δηα ηεο πεξί εθδόζεσο ηνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο
απνθάζεσο, ήηηο δελ δύλαηαη λα είλαη κεγαιπηέξα ηνπ ηξηκήλνπ θαη δένλ λα ιήγε έλα ηνπιάρηζηνλ κήλα
πξν ηεο ιήμεσο ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο.
2. Δπί ηε εηηνινγεκέλε αηηήζεη ηνπ ππνιόγνπ δύλαηαη ή θαηά ηελ πξνεγνπκέλελ παξάγξαθνλ
πξνζεζκία λα παξαηαζή επί έλα εηζέηη κήλα ελ νπδεκία όκσο πεξηπηώζεη πέξαλ ηεο ιήμεσο ηνπ
νηθνλνκηθνύ έηνπο.»
ύκθσλα κε ηα άξζξα 33 θαη 34 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδεηαη όηη:
«1.Απαγνξεύεηαη ε ρξεζηκνπνίεζηο ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ δη' εληάικαηνο πξνπιεξσκήο δηα δαπάλαο
άιιαο ή ηαο δη' άο εμεδόζε ε πξνθαηαβνιή.
2. Δλ νπδεκία πεξηπηώζεη επηηξέπεηαη ε έθδνζηο ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο επ' νλόκαηη ππνιόγνπ κε
απνδώζαληνο ινγαξηαζκόλ επί πξνεγνπκέλνπ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο.».
Σέινο ζύκθσλα κε ην άξζξν 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α') νξίδεηαη όηη:
«Οη ππόινγνη νθείινπλ σο πξνο ηελ θύιαμηλ θαη ηελ ελ γέλεη εμαζθάιηζηλ ησλ παξ’ απηώλ
δηαρεηξηδνκέλσλ ρξεκάησλ λα θαηαβάιινπλ ηελ ελ θαη ηνηο ηδίνηο επηκέιεηαλ, επζπλόκελνη δηα πάζαλ
ηπρόλ επεξρνκέλελ απώιεηαλ ή κείσζηλ ησλ ρξεκάησλ ηνύησλ.
Δάλ ηα πνζά ησλ εληαικάησλ δελ πξόθεηηαη λα ρξεζηκνπνηεζνύλ ακέζσο ππό ησλ ππνιόγσλ άκα ηε
εμνθιήζεη ησλ ζα γίλεηαη θαηάζεζηο απηώλ ή ησλ κε ρξεζηκνπνηεζέλησλ ππνινίπσλ εηο ηελ Δζληθήλ
Σξάπεδαλ ηεο Διιάδνο ή εηο ην Σαρπδξνκηθόλ Σακηεπηήξηνλ, εθ'όζνλ ιεηηνπξγνύλ ηνηαύηα εηο ηελ έδξαλ
ηνπ δήκνπ. Οη ππόινγνη νθείινπλ θαηά ηελ απόδνζηλ ηνπ ινγαξηαζκνύ λα επηζπλάςνπλ κεηά ησλ
δηθαηνινγεηηθώλ θαη ην βηβιηάξηνλ ηεο θαηαζέζεσο θαη αλαιήςεσο Σξαπέδεο ή ηνπ Σαρπδξνκηθνύ
Σακηεπηεξίνπ ελ ησ νπνίσ ζα αλαγξάθνληαη θερσξηζκέλσο πάζαη αη γελόκελαη θαηαζέζεηο θαη
αλαιήςεηο.»

ΑΔΑ: ΩΧΥ5ΩΚΜ-ΩΥΠ
Με ηελ ππ’ αξηζκ. 192/2363/09.05.2019 (ΑΓΑ:ΧΟ9ΧΚΜ-6ΛΑ) ΑΑΤ ν Γήκαξρνο δηαζέηεη πίζησζε
ύςνπο 143.767,97 Δπξώ ζε βάξνο ηνπ Κ.Α 00.6737.04 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2019, γηα ηελ
πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΟΓΟΣΡΧΙΑ ΟΓΟΤ ΚΑΡΓΙΑ- ΜΑΚΡΤ ΚΟΜΜΑΣΙ Γ. ΝΙΤΡΟΤ», ηεο
ππ’ αξ. 1/2019 Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηνπ Γήκνπ Νηζύξνπ.
Με ηελ ππ’ αξηζ. 35/2019 (ΑΓΑ:Φ047ΧΚΜ-ΘΓ) απόθαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ηελ έθδνζε
εληάικαηνο πξνπιεξσκήο ζην όλνκα ηεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Υαηδεζηεθαλή Μαξία ε νπνία ζα
είλαη ππόινγνο κόλν γηα ηελ κεηαθνξά ηνπ πνζνύ ησλ 73.116,07€.
Σέινο, ζηελ ίδηα απόθαζε νξίζηεθε όηη ε απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ ζα πξέπεη λα γίλεη έσο ηελ
30.09.2019.
Με δεδνκέλν όηη έρεη εθπλεύζεη ε πξνζεζκία γηα ηελ απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ, ε ππόινγνο θ.
Υαηδεζηεθαλή Μαξία έρεη ππνβάιιεη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή όια ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά ηα
νπνία ιεηηνπξγνύλ σο απνδεηθηηθά γηα ηελ θίλεζε ησλ πιεξσκώλ θαη ηα νπνία επηζπλάπηνληαη θαη
απνηεινύλ αλαπόζπαζην κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο.
Γηα ην ιόγν απηό επηζπλάπηεηαη ην Γηπιόηππν Δίζπξαμεο ΣΤΠΟΤ – Α ππ’ αξηζ. 8880/13.08.2019 ηεο
Γ.Ο.Τ Κσ όπνπ θαίλεηαη αλαιπηηθά ε θαηάζεζε πνπ έγηλαλ από ηελ θ. Υαηδεζηεθαλή Μαξία.
Γηα ηνπο παξαπάλσ ιόγνπο, ζαο θαιώ λα ειέγμνπκε ηα ζηνηρεία πνπ έρνπλ ππνβιεζεί από ηελ θ.
Υαηδεζηεθαλή Μαξία ζρεηηθά κε ηελ απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ θαη ζηε ζπλέρεηα λα πξνβνύκε ζηελ
απαιιαγή ηεο από ππόινγν ηεο δηαρείξηζεο ηνπ ελ ιόγσ πνζνύ, εθόζνλ εγθξηζεί ε απόδνζε ηνπ
ινγαξηαζκνύ.
Η Οηθνλνκηθή επηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο:






ηα άξζξα 32,33,34 θαη 37 ηνπ Β.Γ. 17-5/15-6-59 (ΦΔΚ 114/59 ηεύρνο Α')
ηελ ππ’ αξηζκ. 35/2019 (ΑΓΑ:Φ047ΧΚΜ-ΘΓ) απόθαζε ε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
ηελ ππ’ αξ. 1/2019 Πξνγξακκαηηθή ύκβαζε κεηαμύ ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηνπ Γήκνπ Νηζύξνπ.
Σν ρξεκαηηθό έληαικα πξνπιεξσκήο Α’ 12/2019.
ηα δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία θαηέζεζε ε θ. Υαηδεζηεθαλή Μαξία γηα ηελ απόδνζε ηνπ ινγαξηαζκνύ
καδί κε ην Γηπιόηππν είζπξαμεο ΣΤΠΟΤ – Α ππ’ αξηζ.8880/13.08.2019/Γ.Ο.Τ Κσ
ΑΠΟΦΑΘΖΕΘ ΟΛΟΦΩΜΑ

1. Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ έηζη όπσο ππνβιήζεθε από ηελ θ. Υαηδεζηεθαλή Μαξία καδί κε
ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά θαη ην Γηπιόηππν είζπξαμεο ΣΤΠΟΤ – Α ππ’ αξηζ. 8880/13.08.2019 ηεο
Γ.Ο.Τ Κσ.
2. Απαιιάζζεη ηελ θ. Υαηδεζηεθαλή Μαξία από ππόινγν ηνπ πνζνύ 73.116,07€, ην νπνίν είρε δηαηεζεί
γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «ΔΠΙΚΔΤΗ – ΟΓΟΣΡΧΙΑ ΟΓΟΤ ΚΑΡΓΙΑ- ΜΑΚΡΤ ΚΟΜΜΑΣΙ Γ.
ΝΙΤΡΟ», ηεο ππ’ αξ. 1/2019 Πξνγξακκαηηθήο ύκβαζεο κεηαμύ ηνπ ΤΠΔΘΑ θαη ηνπ Γήκνπ
Νηζύξνπ.
Η απόθαζε απηή πήξε ηνλ αξηζ. 4/2020.
Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη σο αθνινύζσο.
Ο

ΠΡΟΕΔΡΟ

ΥΡΙΣΟΦΗ Ι. ΚΟΡΧΝΑΙΟ

σζηό Απόζπαζκα
Νίζπξνο 31-01-2020
ΚΔΣΔ ΑΝΝΑ

ΣΑ ΛΕΚΗ
Βαζίιεηνο Πάρνο
Δπάγγεινο Σαζηνύιαο
Γήκεηξα Καθεηδεδάθε
Ισάλλεο Σξηαληαθύιινπ

