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Άγιος Στέφανος, 12.10.2018
Αριθµ. Πρωτ. : 33588

ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΠΡΟΣ τον Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ: Τροποποίηση του εδαφ. 4 της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ και έγκριση εντάλµατος
προπληρωµής για την πληρωµή του αναδόχου Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ
1. Σε συνέχεια της υπ’ αριθµ. 348/2018 ΑΟΕ εστάλη στην ανάδοχο εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ
σχέδιο σύµβασης για υπογραφή
2. Με το υπ’ αριθµ. 28934/12.9.2018 έγγραφο η εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ αιτείται την πληρωµή
της συµβατικής αξίας των προϊόντων µε την παράδοσή τους
3. Η εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ είναι η µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα που κατασκευάζει
στολές πυρόσβεσης και επιπλέον διαθέτει πολυετή εµπειρία στο αντικείµενο. Αποτελεί
τον αποκλειστικό προµηθευτή του Πυροσβεστικού Σώµατος σε στολές πυρόσβεσης. Οι
υπό
προµήθεια
στολές
ανταποκρίνονται
πλήρως
σε
σειρά
πιστοποιήσεων, ενώ
εφαρµόζουν στον σωµατότυπο του κάθε πυροσβέστη ( «made to measure» ) και ως εκ
τούτου δεν θα τίθεται θέµα ως προς το αξιόµαχο αυτών κατά την κατάσβεση
πυρκαγιών.
Με το άρθρο 172 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν. 3463/06), ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δηµαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συµβουλίου µπορεί να εγκρίνεται η
έκδοση ενταλµάτων προπληρωµής για την αντιµετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η πληρωµή µε
τακτικό ένταλµα στο όνοµα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλµατα προπληρωµής εκδίδονται στο όνοµα δηµοτικών ή κοινοτικών υπαλλήλων.»
Επίσης, σύµφωνα µε το άρθρο 32, παρ.1 και 2 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α')
ορίζεται ότι:
«1. Εντάλµατα προπληρωµής, είς άς περιπτώσεις επιτρέπεται η έκδοσις τοιούτων υπό του νόµου,
εκδίδονται επ' ονόµατι µονίµου υπαλλήλου του δήµου. Ούτος καθίσταται υπόλογος οφείλων εντός
της τακτής προθεσµίας να αποδώση λογαριασµόν της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων,
υποβάλλων τα κεκανονισµένα δικαιολογητικά και επιστρέφων το µη διατεθέν ποσόν.
Η προθεσµία αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής
αποφάσεως, ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγη ένα τουλάχιστον
µήνα προ της λήξεως του οικονοµικού έτους.
2. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την προηγουµένην παράγραφον
προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως περιπτώσει πέραν της λήξεως του
οικονοµικού έτους.»
Σύµφωνα µε τα άρθρα 33 και 34 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«1. Απαγορεύεται η χρησιµοποίησις των ληφθέντων χρηµάτων δι' εντάλµατος προπληρωµής δια
δαπάνας άλλας ή τας δι' άς εξεδόθη η προκαταβολή.
2. Εν ουδεµία περιπτώσει επιτρέπεται η έκδοσις χρηµατικού εντάλµατος επ' ονόµατι υπολόγου µη
αποδώσαντος λογαριασµόν επί προηγουµένου εντάλµατος προπληρωµής.
3. Η πληρωµή των εξόδων δι' ά εξεδόθη ένταλµα προπληρωµής ενεργείται δι' εντολών του δηµάρχου
προσυπογραφοµένων υπό του προϊσταµένου της υπηρεσίας ήν αφορά η δαπάνη εκ διπλοτύπου
βιβλίου.
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4. Το σύνολον των ποσών των εντολών πληρωµής δεν δύναται να υπερβή το ποσόν του εντάλµατος
προπληρωµής.»
Τέλος σύµφωνα µε το άρθρο 37 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α') ορίζεται ότι:
«Οι υπόλογοι οφείλουν ως προς την φύλαξιν και την εν γένει εξασφάλισιν των παρ’ αυτών
διαχειριζοµένων χρηµάτων να καταβάλλουν την ην και τοις ιδίοις επιµέλειαν, ευθυνόµενοι δια πάσαν
τυχόν επερχοµένην απώλειαν ή µείωσιν των χρηµάτων τούτων.
Εάν τα ποσά των ενταλµάτων δεν πρόκειται να χρησιµοποιηθούν αµέσως υπό των υπολόγων άµα τη
εξοφλήσει των θα γίνηται κατάθεσις αυτών ή των µη χρησιµοποιηθέντων υπολοίπων εις την Εθνικήν
Τράπεζαν της Ελλάδος ή εις το Ταχυδροµικόν Ταµιευτήριον, εφ'όσον λειτουργούν τοιαύτα εις την
έδραν του δήµου. Οι υπόλογοι οφείλουν κατά την απόδοσιν του λογαριασµού να επισυνάψουν µετά
των δικαιολογητικών και το βιβλιάριον της καταθέσεως και αναλήψεως Τραπέζης ή του Ταχυδροµικού
Ταµιευτηρίου εν τω οποίω θα αναγράφωνται κεχωρισµένως πάσαι αι γενόµεναι καταθέσεις και
αναλήψεις.».
Έχοντας υπόψη:
α) την αριθ. πρωτ 3247 / 24-08-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας ανάγκης προµηθειών
β) το γεγονός ότι η εταιρεία Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ αποτελεί την µοναδική εταιρεία στην Ελλάδα µε
πολυετή εµπειρία που κατασκευάζει στολές πυρόσβεσης
γ) το υπ’ αρ. 33586/12.10.2018 έγγραφο περί αποδέσµευσης πίστωσης
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση:
1. Για την αποδοχή του αιτήµατος του προµηθευτή Κ. ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ ΑΕ και την πληρωµή της
συµβατικής αξίας των προϊόντων µε την παράδοσή τους µε ένταλµα προπληρωµής
2. Την τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 348/2018 ως προς το εδάφιο [4] µε την προσθήκη της
φράσης «µε την έκδοση Χ.Ε. προπληρωµής µε απόδοση λογαριασµού στο όνοµα του
υπαλλήλου του γραφείου Πολιτικής Προστασίας κ. Κούνη Απόλλωνα κλάδου ΥΕ
Εργατών ∆ασοπυρόσβεσης», ποσού 8.080,28€ για την αντιµετώπιση της δαπάνης της
προµήθειας βραδύκαυστων στολών δασοπυρόσβεσης για τις ανάγκες της Πολιτικής
Προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου.
3. Την απόδοση του πιο πάνω χρηµατικού ποσού από τον υπόλογο του χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής εντός τριµήνου από την έκδοση του κατά τις ισχύουσες διατάξεις του Β∆ 17/515/6/1959.
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αριθµ. 348/2018 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ως έχει.

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
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