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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

«Απόδοση υπολόγου Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για δαπάνη
προμήθειας ανταλλακτικών – Κηριμκηρίδης Ιορδάνης»

Με την υπ’ αριθμό 2/2020 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο
προϋπολογισμός του Δήμου έτους 2020, η οποία ως προς τη νομιμότητά της επικυρώθηκε με
την υπ’ αριθμό 664/5-2-2020 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας-Θράκης.
Στο παραπάνω προϋπολογισμό στον Κ.Α. 20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών
μέσων» είχε εγγραφή το ποσό των 180.00,00 € και με τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού
ο εν λόγω Κ.Α. διαμορφώθηκε στο ποσό των 270.000,00 €, ενώ στον Κ.Α. 206263.001
«Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων» είχε εγγραφή το ποσό των 68.000,00 € και
με τις αναμορφώσεις του προϋπολογισμού ο εν λόγω Κ.Α. διαμορφώθηκε στο ποσό των
128.000,00 €,
Από τη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών εκδόθηκε, η υπ’ αριθμό 837/2020
(ΑΔΑ:ΩΗΧ5Ω9Ο-ΧΚΝ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης, συνολικού ποσού 59.999,00 €
και τη διάθεσή του από τον Κ.Α. 20.6671.001 «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», και η
υπ’ αριθμό 836/2020 (ΑΔΑ:6ΞΔΨΩ9Ο-ΥΙΠ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης συνολικού
ποσού 19.999,00 € και τη διάθεσή του από τον Κ.Α. 20.6263.001 «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων».
Κατά το προηγούμενο διάστημα προέκυψε βλάβη στο μειωτήρα του οπίσθιου αριστερού
τροχού σε σκαπτικό μηχάνημα με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 10544, που έχει στην κυριότητά
του ο Δήμος, η οποία έπρεπε να αποκατασταθεί άμεσα προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες
του Δήμου σε χωματουργικές εργασίες και σε εργασίες καθαρισμού κοινόχρηστων χώρων
από αυθαίρετες απορρίψεις αποβλήτων. Για να προχωρήσει η διαδικασία προμήθειας των
αναγκαίων ανταλλακτικών και η επισκευή του μηχανήματος απαιτήθηκε η προκαταβολή
ποσού 4.377,14 € με το ΦΠΑ 24% (3.873,70 € με το ΦΠΑ 24% για τα ανταλλακτικά και
503,44 € με το ΦΠΑ 24% για εργασία).
Η κάλυψη της παραπάνω δαπάνης προμήθειας των ανταλλακτικών και επισκευής του
μηχανήματος πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.1, του άρθρου 32, του
Β.Δ. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') και (παρ. 2, άρθρο 172, Ν.3463/06).
Με την υπ’ αριθμό 348/20-10-2020 (ΑΔΑ: Ω2ΘΑΩ9Ο-ΝΧΛ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής αποφασίστηκε,
- η έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), συνολικού ποσού
4.377,14 € με το ΦΠΑ 24%.
- ο ορισμός υπολόγου του Χ.Ε.Π., ο υπάλληλος του Δήμου Κηριμκηρίδης Ιορδάνης,
και
- ως καταλυτική ημερομηνία απόδοσης λογαριασμού ορίστηκε η 30/11/2020.

Σε συνέχεια της παραπάνω απόφασης εκδόθηκε το υπ΄ αριθμό 1857Α/27-10-2020 Χ.Ε.Π.,
ποσού 4.377,14 €, το οποίο κατατέθηκε από τον υπόλογο σε τραπεζικό λογαριασμό του
ορισθέντα προμηθευτή, με την υπ’ αριθμό πρωτ. 21618/21-10-2020 (ΑΔΑ: ΩΡ36Ω9Ο-65Ο)
απόφαση ανάθεσης του Τμήματος Κίνησης – Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων,
Ανδρεάδη Βενεδ. Κων/νο, στην τράπεζα Eurobank (επισυνάπτεται η παραπάνω απόφαση
ανάθεσης καθώς και το τραπεζικό δελτίο κατάθεσης).
Σε εκτέλεση της εν λόγω προμήθειας – εργασίας εκδόθηκαν,
Α) τα υπ’ αριθμό 392/24-11-2020 Δ.Α.-Τιμολόγιο ποσού 3.148,79 € με το ΦΠΑ και το
υπ΄αριθμό 393/24-11-2020 Δ.Α.-Τιμολόγιο ποσού 724,90 € με το ΦΠΑ (συνολικό ποσό
προμήθειας ανταλλακτικών = 3.873,69 € με το ΦΠΑ 24%), η παραλαβή των οποίων έγινε
από τη σχετική επιτροπή του Δήμου και συντάχθηκε το από 26/11/2020 Πρωτόκολλο
Παραλαβής Υλικών και
Β) το υπ’ αριθμό 223/24-11-2020 Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών ποσού 503,45 € με το
ΦΠΑ 24%, η παραλαβή της οποίας έγινε από τη σχετική επιτροπή του Δήμου και συντάχθηκε
η από 26/11/2020 Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης Εργασιών.
Επισυνάπτονται αντίγραφα των τιμολογίων προμήθειας των υλικών και του τιμολογίου
παροχής υπηρεσιών (τα πρωτότυπα τηρούνται στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου) καθώς
και αντίγραφα, του Πρωτοκόλλου Παραλαβής Υλικών & της Βεβαίωσης Καλής Εκτέλεσης
Εργασιών.
Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 72, του Ν. 3852/2010 η οικονομική
επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το
δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απ’
ευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω καλείται η Οικονομική Επιτροπή,
α) να εγκρίνει τη δαπάνη των 4.377,14 €, και
β) να απαλλάξει τoν υπόλογο του Χ.Ε.Π. Κηριμκηρίδη Ιορδάνη.
--Ο Αντιδήμαρχος
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