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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ
ΓΗΜΟ
Ν.ΦΙΛΑΓΔΛΦΔΙΑΝ.ΥΑΛΚΗΓΟΝΑ

Γ/νζη Γιοικηηικών Τπηπεζιών
Σμήμα Τποζηήπιξηρ
Πολιηικών Οπγάνων

Νέα Φηιαδέιθεηα 22/5/2019
Αξηζ. Πξση. : 15007

Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σαχ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 20/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 93/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
«Απόδνζε
ΥΔΠ
θαη
απαιιαγή
ππνιόγνπ
ππαιιήινπ γηα ηελ αγνξά θαξηώλ
πξνπιεξσκήο
ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ,
έθδνζε λένπ ΥΔΠ γηα ηνλ ίδην ζθνπό θαη νξηζκόο
ππνιόγνπ ππαιιήινπ»
Σηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 22 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Τεηάξηε θαη
ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Σπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ
Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Χαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. 14533/20/17-5-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Αξηζηείδε
Βαζηιόπνπινπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρωξηζηά θαη
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθωλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ
75 ηνπ Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ ωο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ
Γήκνπ θ. Πιέζζα Κωλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
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Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο
2) Κόληνο
Απόζηνινο, Αληηπξόεδξνο 3) Αλαληάδεο Νηθόιανο 4) Καιακπόθεο
Ισάλλεο 5) Παπαινπθά Δπηπρία θαη 6) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο, κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Σαβιαξίδεο Παλαγηώηεο 2) Πιάηαλνο Διεπζέξηνο θαη 3) Γεσξγακιήο
Λύζζαλδξνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη εηζεγνύκελνο ην 3ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηηο αξηζ. πξση. 14284/15-5-2019 θαη 14473/16-5-2019
εηζεγήζεηο ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
Α)
ΘΕΜΑ: "Απόδοζη Χ.Ε. προπληρωμής 5.057,31 € για ηην προμήθεια
ειδικών καρηών ,απαλλαγή σπολόγοσ.
Κύξηε Πξόεδξε
Με ηελ απόθαζε 63/2019 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθδόζεθε ην Χ.Δ.
πξνπιεξωκήο 523Α/2019 ζην όλνκα ηεο ππαιιήινπ Σνύια Διέλε πνζνύ
5.057,31€ γηα ηελ πξνκήζεηα εηδηθώλ θαξηώλ από ηα ΔΛ.ΤΑ. γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
ηαρπδξνκηθήο κεραλήο πξνπιεξωκήο 329 FRAMA 100 θαη ηελ πιεξωκή ηεο
εηήζηαο ζπλδξνκήο γηα ηελ ζπξίδα ηνπ Γήκνπ.
H ππάιιεινο κεηέβε ζηα ΔΛ.ΤΑ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη αγόξαζε κε ην
πνζό απηό (10) δέθα εηδηθέο θάξηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο κεραλήο
πξνπιεξωκήο 329 FRAMA 100 θόζηνπο 500,00 € αλά ηεκάρην θαη πιήξωζε ηελ
αλαλέωζε ηεο ζπξίδαο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019 κε ην πνζόλ ηωλ πελήληα
επηά επξώ θαη ηξηάληα ελόο ιεπηώλ (57,31 €).
Μεηά ηα αλωηέξω παξαθαιείηαη ν Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε
πξώηε ζπλεδξίαζε λα θέξεη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε :
Να εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ Χ.Δ. πξνπιεξωκήο θαη λα απαιιάμεη ηελ
ππόινγν από ηελ επζύλε βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.3463/06.
Β)
ΘΕΜΑ : Οξηζκόο ππνιόγνπ θαη έθδνζε Χ.Δ. πξνπιεξωκήο γηα ηελ αγνξά εηδηθώλ
θαξηώλ πξνπιεξωκήο.
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Κύξηε Πξόεδξε,
Σηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθ. έηνο 2019
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Κ.Α. 00.6221.001 κε ηίηιν <Ταρπδξνκηθά ηέιε> αξρηθήο
πίζηωζεο 15.000,00 € .
Σηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαθαινύκε λα πάξεηε
απόθαζε :
α) γηα ηνλ νξηζκό ηεο ππαιιήινπ Σνύια Διέλεο Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ ωο ππνιόγνπ,
β) ηελ έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξωκήο πνζνύ 7.000,00
επξώ γηα ηελ αγνξά εηδηθώλ θαξηώλ πξνπιεξωκήο γηα ην 2019 βάζεη ηνπ άξζξνπ
172 ηνπ Ν. 3463/06 .
Καιείζηε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 20/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ.
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ηε ζπλέρεηα ε Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηηο ππνβιεζείζεο εηζεγήζεηο θαη είδε
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10, ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3463/06
(Γεκνηηθόο Κώδηθαο) θαη ησλ άξζξσλ 32, 33, 34 θαη 37 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β.
Γηαηάγκαηνο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Α)
Δγκπίνει ηελ απόδοζη ηνπ αξηζ. 523Α/2019 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο
πξνπιεξσκήο, όπσο απηό εθδόζεθε δπλάκεη ηεο αξηζ. 63/2019 απόθαζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην όλνκα ηεο κόληκεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Δλένηρ
ούλα, Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ, πνζνύ 5.057,31 €, γηα ηελ πξνκήζεηα από ηα ΔΛ.ΣΑ.
δέθα (10) εηδηθώλ θαξηώλ πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ γηα ηε ιεηηνπξγία
ηεο ηαρπδξνκηθήο κεραλήο πξνπιεξσκήο 329 FRAMA 100 (5.000,00 €) θαη γηα
ηελ αλαλέωζε ηεο ζπξίδαο ηνπ Γήκνπ γηα ην έηνο 2019 (57,31 €) θαη
απαλλάζζει ηελ ππόινγν ππάιιειν από θάζε επζύλε δηαρείξηζεο ηνπ αλσηέξσ
Υ.Δ.Π., βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.3463/06.
Β)
1. Δγκπίνει ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ), πνζνύ
επηά ρηιηάδσλ επξώ (7.000,00 €), γηα ηελ πιεξσκή δαπάλεο πξνκήζεηαο
θαξηώλ πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ
ζην όλνκα ηεο κόληκεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Δλένηρ ούλα, Γ.Δ.
Γηνηθεηηθνύ.
2. Οπίζει πξνζεζκία δύν (2) κελώλ από ιήςεσο ηεο παξνύζαο, ήηνη κέρξη
22/7/2019 γηα ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο δηαρεηξίζεσο ησλ ιεθζέλησλ
ρξεκάησλ από ηελ ππόινγν ππάιιειν.

ΑΔΑ: 6Α8Ξ46ΜΩ0Ι-ΞΞ9

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 93/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΣΑ ΜΔΛΗ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΑΡΙΣΔΙΓΗ ΒΑΙΛΟΠΟΤΛΟ
Ακριβές Αντίγραυο
Η Υπεύθσνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρτείοσ-Πρωτοκόλλοσ
Λεβαντή Εμμανολία
Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο
Σκήκα Πξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Σακείνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθώλ Οξγάλσλ
Οξηζζείζα ππόινγν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Διέλε νύια

