ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 16 πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της
11ης Οκτωβρίου 2016
o

Αριθ. απόφασης

177
Περίληψη
Έγκριση
παράτασης
απόδοσης
λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής.

Στην Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 11 Οκτωβρίου 2016 ημέρα
Τρίτη
και ώρα 18:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 38703/07-10-2016 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου της, κ. Κυριάκου Παπαδόπουλου (Αντιδημάρχου
Ξάνθης), η οποία
επιδόθηκε κανονικά στο καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75
του Ν. 3852/10 παρ. 6, προκειμένου να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας
διάταξης και να ληφθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα
οκτώ (8) μέλη δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Παπαδόπουλος Κυριάκος (Πρόεδρος)
Αγκόρτζας Απόστολος
Βασιλούδης Ηλίας
Γκιρτζίκη Αλεξία
Κίρατζη Ερκάν
Μπαντάκ Σιαμπάν
Φανουράκης Εμμανουήλ
Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης

1.Τριανταφυλλίδης Κων/νος

Στη συνεδρίαση προσήλθαν και παρέστησαν νόμιμα καλεσμένοι οι παρακάτω:
1.Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος, Δήμαρχος Ξάνθης.
2.Αργύριος Ζολώτας, Προϊστάμενος Δ/νσης Οικονομικών.
3.Βασιλική Μεταξά, Προϊσταμένη Τμήματος Ταμείου και Εσόδων.
4.Ράλλη Χριστίνα , Προϊσταμένη Τμήματος Λογιστηρίου και Προμηθειών.
5.Αθανάσιος Βαρελτζίδης, Πρόεδρος επιτροπής διενέργειας διαγωνισμών.
6.Ελένη Χατζηλιάδου , Νομική Σύμβουλος του Δήμου.
Στη συνεδρίαση προσήλθε και παρέστη ως γραμματέας της Επιτροπής η Στυλιανή
Μόσχου υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης.
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού
εισηγήθηκε το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη των μελών την υπ΄αριθ.
20104/03-06-2016 εισήγηση του Κυμπαρίδη Ευστράτιου η οποία έχει ως εξής: «Με την
υπ΄αριθμόν 57/2016 απόφαση της οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής 3500,00€ για την πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ
έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου ανυψωτικών μηχανημάτων και πιστοποιητικών
ταχογράφων.
Για τον σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’αριθμόν 323Β χρηματικό ένταλμα προπληρωμής
με ημερομηνία απόδοσης 08-06-2016 το οποίο και εισέπραξα.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Σύμφωνα με το Β.Δ.17.5/15.6.59 παρ.1
του άρθρου 32 το ένταλμα προπληρωμής
πρέπει να λήγει ένα τουλάχιστον μήνα προ της λήξεως του οικονομικού έτους.
Επίσης σύμφωνα με το Β.Β.17.5/15.6.59 παρ.2 του άρθρου 32 η προθεσμία απόδοσης
του εντάλματος προπληρωμής δύναται να παραταθεί με αιτιολογημένη αίτηση του
υπολόγου για έναν επιπλέον μήνα και όχι πέραν της λήξεως του οικονομικού έτους.
Δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά ανυψωτικών μηχανημάτων δεν είχαν εκδοθεί μέχρι
και σήμερα 3-6-2016 και θα πρέπει να είναι σε ισχύ το ένταλμα προπληρωμής που έχω
στο όνομά μου για αυτόν τον σκοπό, παρακαλώ να εισηγηθείτε να ληφθεί απόφαση για
την κατά ένα μήνα παράταση απόδοσης του λογαριασμού μου.

Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε τα μέλη να αποφασίσουν σχετικά.

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη :
1. Τα άρθρα 32 του Β.δ.17/5-15/6/1959 (ΦΕΚ Α΄114/15-06-1959).
2.Την υπ΄ αριθ. 57/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής «Έκδοση εντάλματος
προπληρωμής.
3.Το υπ΄ αριθ. 323Β/2016 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής.
4.Την υπ΄αριθ. 20104/30-06-2016 Εισήγηση του υπαλλήλου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Την παράταση μέχρι τις 07/07/2016 του υπ΄ αριθ. 323Β/2016 εντάλματος
προπληρωμής ποσού τριών χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (3.500,00€) που εκδόθηκε στο
όνομα του υπαλλήλου Κυμπαρίδη Ευστράτιου του Κωνσταντίνου υπαλλήλου του Δήμου
Ξάνθης, κλάδου ΔΕ Μηχανοτεχνικών, η απόδοση του οποίου έληγε στις 08-06-2016.
Το εν λόγω χρηματικό ένταλμα εκδόθηκε προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι
δαπάνες για τις πληρωμή παραβόλων ΚΤΕΟ, έκδοση πιστοποιητικών ελέγχου
ανυψωτικών μηχανημάτων και ταχογράφων. Δεδομένου ότι τα πιστοποιητικά
ανυψωτικών μηχανημάτων δεν είχαν εκδοθεί μέχρι και την 03-06-2016 θα πρέπει να
είναι σε ισχύ το χρηματικό ένταλμα προπληρωμής 323Β/2016 για ακόμη ένα μήνα
δηλαδή έως τις 07-07-2016.
Η απόδοση του λογαριασμού θα γίνει ως τις 7 Ιουλίου 2016.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 177/2016.
Ύστερα συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφηκε ως εξής:

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος

Τα μέλη

Κυριάκος Γ. Παπαδόπουλος
(υπογραφή)

(Ακολουθούν υπογραφές
των παρόντων μελών)

Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη, 17 Οκτωβρίου 2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπή
Στυλιανή Μόσχου

