ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ
ΝΟΜΟ ΦΛΩΡΗΝΑ
ΓΖΜΟ ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ

ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ζπλεδξηάζεσλ 03/2018 ηνπ
Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Ακπληαίνπ

Θέμα: Kαθοπιζμόρ κωδικού εξόδων πποϋπολογιζμού 2018 δεκηικού έκδοζηρ
χπημαηικών ενηαλμάηων πποπληπωμήρ.
Απιθ. Απόθαζηρ: 60/2018
ην Ακύληαην, ζήκεξα 21 ηνπ κελόο Φεβξνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2017, εκέξα Σεηάξηε θαη
ώξα 18:00 ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε δεκόζηα ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ζηελ
αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Ακπληαίνπ, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό
πξσηνθόιινπ 2279/15-02-2018 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ
πκβνπιίνπ, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε κε απνδεηθηηθό, ζε θαζέλα ρσξηζηά.
Γηαπηζηώζεθε από ηνλ Πξόεδξν, πσο ππήξρε λόκηκε απαξηία, δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 27
κειώλ παξαβξέζεθαλ παξόληα 22 κέιε.
ΠΑΡΟΝΣΔ
Θενδώξνπ Απόζηνινο
Μσπζηάδεο Κσλζηαληίλνο
Ραθόπνπινο Άγγεινο

Αθξηηίδεο Βαγγέιεο
Υαξηηίδεο Δπζύκηνο
Γειεγηαλλίδεο Δπζηάζηνο
Ισάλλνπ Υξήζηνο
Υαηδεηηκνζένπ Ισάλλεο
Ισαλλίδνπ – Σδίηδηνπ Διέλε
Νάηζεο Ισάλλεο
Καξαγηαλλίδεο άββαο
Θενδσξίδεο Αβξαάκ
Γνξάληε Δηξήλε
Λάδεο Γεκήηξηνο
Παπαρξήζηνπ Νηθόιανο
Γηαλληηζνπνύινπ πκέια
Μπάληεο Ινξδάλεο
Σζαρεηξίδεο πύξνο
Γεώξγνπ Σξύθσλ
Σαπαθαξάθεο Βαζίιεηνο
Παπαζαλαζίνπ Κσλζηαληίλνο
Καξανύιε Αθξνδίηε

ΑΠΟΝΣΔ
Σακήιηαο Αιέμαλδξνο
Αβξακίδεο Ισάλλεο
Μπνύηζθνπ Λεκνληά
Βεξάλε Φσηεηλή
Βνιηώηεο Αξγύξεο

Παξώλ ν Γήκαξρνο θ. Θενδσξίδεο Κσλ/λνο πνπ θιήζεθε λόκηκα.
Παξώλ ζηελ ζπλεδξίαζε ν Πξόεδξνο ηεο Γεκνηηθήο Κνηλόηεηαο Ακπληαίνπ θ.
Σξπθσλόπνπιν Γεώξγην.

Παξόληεο ζηελ ζπλεδξίαζε νη Πξόεδξνη ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, Πεηξώλ θ.
Κπξηαθόπνπιν Γξεγόξε θαη Αγίνπ Παληειεήκνλα θ. Μπνύθηζε Κιήκε.
Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο ηνπ 1νπ ζέκαηνο απνρώξεζε ν δεκνηηθόο ζύκβνπινο
θ. Μπάληεο Ινξδάλεο.
Πξηλ ηελ έλαξμε ηνπ 2νπ ζέκαηνο απνρώξεζαλ νη δεκνηηθνί ζύκβνπινη θ. Γεώξγνπ
Σξύθσλ θαη θ. Σαπαθαξάθεο Βαζίιεο..
Παξνύζα ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ θ. Γηνβαλλίηζα Διέλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ
πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγνύκελνο ην 23ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, αθνύ έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, ηελ
εηζήγεζε ηεο νηθνλνκηθήο επηηξνπήο ε νπνία έρεη σο εμήο: ύκθσλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ
άξζξνπ 172 ηνπ Ν.3463/2006, όηαλ ε πιεξσκή κε ηαθηηθό έληαικα ζην όλνκα ηνπ
δηθαηνύρνπ είλαη αδύλαηε ή απξόζθνξε, ηόηε εθδίδεηαη ζην όλνκα δεκνηηθνύ ππαιιήινπ
έληαικα πξνπιεξσκήο, κε ηελ ππνρξέσζε απηόο ( δειαδή ν δεκνηηθόο ππάιιεινο) λα
δηεθπεξαηώζεη ηελ πιεξσκή θαη λα απνδώζεη ινγαξηαζκό ζε θαζνξηζκέλε πξνζεζκία.
Πξνθεηκέλνπ λα εθαξκνζζεί ε παξαπάλσ δηαδηθαζία, απαηηείηαη ζύκθσλα κε ην ΒΓ
ηεο 17/-15/6/1959 ζρεηηθή απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ κε ηελ νπνία ζα
θαζνξίδνληαη νη θσδηθνί εμόδσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ νη νπνίνη είλαη δεθηηθνί έθδνζεο
Υξεκαηηθώλ Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο.
Γεδνκέλνπ όηη νη πιεξσκέο πξνο ηελ ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ γηα επεθηάζεηο θαη παξαιιαγέο
θσηηζκνύ νδηθνύ δηθηύνπ απνηεινύλ δαπάλεο νη νπνίεο αθνξνύλ θαηεμνρήλ ζε πεξηπηώζεηο
έθδνζεο Υξεκαηηθώλ Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο, θαζώο ε απαίηεζε ηεο θεξόκελεο σο
δηθαηνύρνπ ΓΔΓΓΗΔ Α.Δ. θαη ε αληίζηνηρε ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ δελ απνδεηθλύνληαη από
θαλέλα λόκηκν δηθαηνινγεηηθό ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ
ΒΓ ηεο 17/-15/6/1959 θαη ηνπ Π.Γ. 186/1992, πξνηείλνπκε ηνλ θαζνξηζκό ηνπ θάησζη Κ.Α.Δ.
ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018, σο δεθηηθνύ έθδνζεο Υξεκαηηθώλ Δληαικάησλ
Πξνπιεξσκήο:
ΚΩΓΗΚΟ
ΔΞΟΓΟΤ (Κ.Α.Δ.)
20.6262.009

ΣΗΣΛΟ
Δξγαζίεο επέθηαζεο,
παξαιιαγήο
θαη
ζπληήξεζεο
δηθηύνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ.
Τπεξεζία Καζαξηόηεηαο
θαη ειεθηξνθσηηζκνύ.

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΖ
ΠΗΣΩΖ
23.368,41 €

Ο νξηζκόο ηνπ ππνιόγνπ ππαιιήινπ ζα γίλεη κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηαπηόρξνλα κε ηελ δηάζεζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ από ηνλ παξαπάλσ Κ.Α.Δ.
(παξ.1 άξζξν 172 Ν.3463/2006).
Αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε ζηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο αθνύζζεθαλ δηάθνξεο
απόςεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ, όπσο απηέο αλαιπηηθόηεξα αλαγξάθνληαη ζηα
απνκαγλεηνθσλεκέλα πξαθηηθά.

Ο πξόεδξνο θάιεζε ην δεκνηηθό ζπκβνύιην λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην, αθνύ ζθέθζεθε λόκηκα θαη έιαβε ππόςε:
 ηελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ.
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ
Σνλ θαζνξηζκό ηνπ θάησζη Κ.Α.Δ. ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ έηνπο 2018, σο δεθηηθνύ
έθδνζεο Υξεκαηηθώλ Δληαικάησλ Πξνπιεξσκήο:

ΚΩΓΗΚΟ
ΔΞΟΓΟΤ (Κ.Α.Δ.)

ΣΗΣΛΟ

ΔΓΓΔΓΡΑΜΜΔΝΖ
ΠΗΣΩΖ

20.6262.009

Δξγαζίεο επέθηαζεο,
παξαιιαγήο
θαη
ζπληήξεζεο δηθηύνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ.
Τπεξεζία
Καζαξηόηεηαο
θαη
ειεθηξνθσηηζκνύ.

23.368,41 €

Ο νξηζκόο ηνπ ππνιόγνπ ππαιιήινπ ζα γίλεη κε ζρεηηθή απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο ηαπηόρξνλα κε ηελ δηάζεζε ησλ ζρεηηθώλ πηζηώζεσλ από ηνλ παξαπάλσ
Κ.Α.Δ. (παξ.1 άξζξν 172 Ν.3463/2006).

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 60/2018.

ΣΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΤΜΒΟΤΛΗΟ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΣΑ ΜΔΛΖ
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ

ΚΩΝ/ΝΟ ΜΩΤΗΑΓΖ

