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Νέα Φηιαδέιθεηα 6/11/2019
Αξηζ. Πξση. : 30977/8-11-2019

Γπαυείο Οικ. Δπιτποπήρ

Σαχ. Γ/νση: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 37/2019 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο
Αξηζ. Απόθαζεο : 189/2019
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
«Αλάθιεζε αξηζ. 167/19 απόθαζεο Ο.Δ., έθδνζε
ΥΔΠ θαη νξηζκόο ππνιόγνπ ππαιιήινπ γηα ηελ
αγνξά θαθέισλ πξνπιεξσκήο γηα ηηο αλάγθεο ηνπ
Γήκνπ»
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν
Γεκάξρνπ) ζήκεξα ζηηο 6 ηνπ κήλα Ννεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2019, εκέξα Σεηάξηε
θαη ώξα 9 π.κ. ζπλήιζε ζε πλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο
Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 30172/37/1-11-2019
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε Βνύξνπ, πνπ
επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10,
παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα
Κσλ/λνπ κε βαζκό Α΄.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
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ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνύξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξόεδξνο 2) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξόεδξνο
3) Καληαξέιεο Γεκήηξηνο 4) Παπαθώζηα Αλζή 5)
Βαζηιόπνπινο
Αξηζηείδεο 6) Γξεηδειηάο Παληειήο θαη 7) Σνκπνύινγινπ Κσλζηαληίλνο
κέιε.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 2) εξεηάθεο Νηθόιανο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο ελεκεξώζεη ζρεηηθά ηνλ θ. Πξόεδξν ηεο
Ο.Δ. Αληί ηνπ πξώηνπ εθ ησλ αλσηέξσ παξέζηε, βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ
άξζξνπ 75 παξ. 2 ηνπ Ν. 3852/10, όπσο ηζρύεη, ην αλαπιεξσκαηηθό κέινο
ηεο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ «Νέα Φηιαδέιθεηα Νέα Υαιθεδόλα
Πνιηηώλ Πνιηηεία» θ. Γξακκέλνο ππξίδσλ.
Ο θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο
θαη εηζεγνύκελνο ην 8ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Κπξίεο θαη Κύξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 29982/31-10-2019 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο
Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ : α) Αλάθιεζε ηεο ππ’αξηζκ. 167/19 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πεξί νξηζκνύ ππνιόγνπ γηα έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο
γηα ηελ αγνξά θαθέισλ πξνπιεξσκήο θαη εμόθιεζεο ηηκνινγίνπ
επηζθεπήο απηόκαηεο κεραλήο απνζηνιήο επηζηνιώλ θαη
β) Οξηζκόο ππνιόγνπ θαη έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά
θαθέισλ πξνπιεξσκήο
Κύξηε Πξόεδξε,
ηνλ εγθεθξηκέλν πξνϋπνινγηζκό ηνπ Γήκνπ γηα ην νηθ. έηνο 2019
ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Κ.Α. 00.6221.001 κε ηίηιν <Σαρπδξνκηθά ηέιε> αξρηθήο
πίζησζεο 15.000,00 € .
ηελ επόκελε ζπλεδξίαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο παξαθαινύκε λα πάξεηε
απόθαζε :
α) Αλάθιεζε ηεο ππ’αξηζκ. 167/19 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο πεξί
νξηζκνύ ππνιόγνπ γηα έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο γηα ηελ αγνξά θαθέισλ
πξνπιεξσκήο
θαη εμόθιεζεο ηηκνινγίνπ επηζθεπήο απηόκαηεο κεραλήο
απνζηνιήο επηζηνιώλ γηαηί εθ παξαδξνκήο ε απόθαζε εθδόζεθε πξηλ ηελ
αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ,
β) γηα ηνλ νξηζκό ηεο ππαιιήινπ νύια Διέλεο Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ-Οηθνλνκηθνύ σο
ππνιόγνπ θαη
γ) ηελ έγθξηζε έθδνζεο ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο πνζνύ 66,00
επξώ γηα ηελ αγνξά θαθέισλ πξνπιεξσκήο βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ
Ν.3463/06.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ
κειώλ ηεο Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ
θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 37/2019 Πξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ.
Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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ηε ζπλέρεηα ε Ο.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε 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 υ α σ ί ζ ε ι ομόυωνα
1. Σελ ανάκληση ηεο ππ’αξηζκ. 167/19 απόθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Δπηηξνπήο πεξί νξηζκνύ ππνιόγνπ γηα έθδνζε Υ.Δ. πξνπιεξσκήο γηα
ηελ αγνξά θαθέισλ πξνπιεξσκήο θαη εμόθιεζεο ηηκνινγίνπ επηζθεπήο
απηόκαηεο κεραλήο απνζηνιήο επηζηνιώλ γηαηί εθ παξαδξνκήο ε
απόθαζε εθδόζεθε πξηλ ηελ αλακόξθσζε ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Γήκνπ.
2. Δγκπίνει ηελ έθδνζε ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ), πνζνύ
εμήληα έμη επξώ (66,00 €) (Κ.Α. 00.6221.001 κε ηίηιν <Σαρπδξνκηθά ηέιε>
αξρηθήο πίζησζεο 15.000,00 €) γηα ηελ αγνξά θαθέισλ πξνπιεξσκήο
γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ ζην όλνκα ηεο κόληκεο ππαιιήινπ ηνπ θ.
Δλένηρ ούλα, Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ.
3. Οπίζει πξνζεζκία κέρξη 30/11/2019 γηα ηελ απόδνζε ινγαξηαζκνύ ηεο
δηαρεηξίζεσο ησλ ιεθζέλησλ ρξεκάησλ από ηελ ππόινγν ππάιιειν.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 189/2019
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ
Ακριβές Αντίγραυο
Η Υπεύθσνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρτείοσ-Πρωτοκόλλοσ
Λεβαντή Εμμανολία
Δσωτεπική 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
Οξηδόκελε ππόινγν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Διέλε νύια

