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ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 34/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 256/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
«Απφδνζε ΥΔΠ γηα ηελ αγνξά θαξηψλ απεξηνξίζησλ
δηαδξνκψλ ΟΑΑ γηα ην Πξφγξακκα “Βνήζεηα ζην πίηη”
θαη απαιιαγή ππνιφγνπ ππαιιήινπ»
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα Οθησβξίνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή πλεδξίαζε, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1 ηεο
ΠΝΠ (ΦΔΚ 55 η. Α΄/11-3-2020) πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν. 4682/2020, θαζψο
θαη απηέο ηεο αξηζ. 62 θαη ησλ ινηπψλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ ΤΠ.Δ. ζηα πιαίζηα ησλ
ιεθζέλησλ κέηξσλ γηα ηελ απνθπγή ηεο δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ ε Οηθνλνκηθή
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση.
21760/35/8-10-2021 έγγξαθε πξφζθιεζε ηνπ Γεκάξρνπ θαη Πξνέδξνπ απηήο θ. Ισάλλε
Βνχξνπ, πνπ επηδφζεθε λνκφηππα ζε θάζε κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεχζεθε ζηελ
ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10,
ηεξνπκέλσλ φισλ ησλ κέηξσλ πξνζηαζίαο γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο δηαζπνξάο ηνπ
θνξσλντνχ COVID-19 πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ αξηζ. 62 Δγθχθιην ηνπ ΤΠ.Δ θαη ηελ
ζρεηηθή ΚΤΑ, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ.
Πιέζζα Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη ε λφκηκε απαξηία, γηαηί απφ ηα ελλέα (9) κέιε ηεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :
ΠΑΡΟΝΣΔ
1) Βνχξνο Ισάλλεο, Γήκαξρνο θαη Πξφεδξνο 2) Κνζθνιέηνο σηήξηνο, Αληηπξφεδξνο 3)
Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Γξακκέλνο ππξίδσλ 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6) Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο 7) εξεηάθεο Νηθφιανο θαη 8) Κνπεινχζνο Υξήζηνο, αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ.
ΑΠΟΝΣΔ
1) Μπεξδέζεο ππξίδσλ θαη 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ,
αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ.


Σν κέινο ηεο Ο.Δ. θ. .Γξακκέλνο πξνζήιζε ζηε πλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
ζπδήηεζεο θαη πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο Η.Γ..

Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 12ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 21098/1-10-2021 εηζήγεζε-αλαθνξά ηεο θ. Βαξβάξαο
Καθιακάλνπ, ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
θαη Πξναγσγήο ηεο Γεκφζηαο Τγείαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ: «Απόδνζε Υ.Δ. πξνπιεξωκήο 1989,00 € γηα ηελ αγνξά θαξηώλ
απεξηνξίζηωλ δηαδξνκώλ γηα ην πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη».
ρεη. Η ππ΄ αξηζ. 224/2021 απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο .
Κχξηε Πξφεδξε,
Με ηελ απφθαζε 224/2021 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθδφζεθε ην Υ.Δ. πξνπιεξσκήο
1213Α/2021 ζην φλνκα κνπ Καθιακάλνπ Βαξβάξα (ππάιιεινο ηνπ ηκ. Κνηλσληθήο
Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ Ν.Φ-ΝΥ) πνζνχ 1.989,00€ γηα ηελ αγνξά θαξηψλ απεξηνξίζησλ
δηαδξνκψλ γηα ην πξφγξακκα «Βνήζεηα ζην πίηη».
Σελ 24/9/2021 ν Γήκνο ΝΦ-ΝΥ θαηέζεζε ζηνλ ινγαξηαζκφ κνπ ην πνζφ ησλ 1.989,00 €.
Σελ 29/9/2021 κεηέβε ζηνλ ΟΑΑ γηα ηελ έθδνζε 6 εηεζίσλ θαξηψλ απεξηνξίζησλ
δηαδξνκψλ θαη 2 ηξηκεληαίσλ θαξηψλ. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο γηα φιεο ηηο θάξηεο αλέξρεηαη
ζην πνζφ ησλ 1956,00€.
Απφ ην κεράλεκα POS ηνπ ΟΑΑ έθαλα αλάιεςε 500 € θαη γηα ηα ππφινηπα 1456,00€
πξαγκαηνπνίεζα αλάιεςε απφ ην ππνθαηάζηεκα ηεο Σξάπεδαο Πεηξαηψο ζηελ νδφ
Παηεζίσλ.
Μεηά πήγα ζηνλ ΟΑΑ γηα εμφθιεζε ηνπ πνζνχ, πιήξσζα θαη παξέιαβα ηηο θάξηεο.
Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ησλ 1989,00€ εγψ πιήξσζα 1956,00 ιφγσ ιάζνπο ππνινγηζκνχ
ηνπ πνζνχ (γηα ηηο 2 θάξηεο είρε ππνινγηζηεί 3,5 κήλεο ελψ ν ΟΑΑ δελ έρεη ηε
δπλαηφηεηα λα εθδψζεη γηα κηζφ κήλα θάξηα θαη έηζη αγφξαζα γηα 3 κήλεο). Σν ππφινηπν
πνζφ ησλ 33,00 € ην θαηέζεζα ζην ινγαξηαζκφ ηνπ Γήκνπ ηελ 1/10/2021.
Μεηά ηα αλσηέξσ παξαθαιείηαη ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε πξψηε
ζπλεδξίαζε λα θέξεη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε :
Να εγθξίλεη ηελ απφδνζε ηνπ παξαπάλσ αλαθεξνκέλνπ Υ.Δ. πξνπιεξσκήο θαη λα κε
απαιιάμεη απφ ππφινγν απφ ηελ επζχλε βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.3463/06.
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πλ.
Καηάζεζε ηνπ ΓΝΦ-ΝΥ ζην ινγαξηαζκφ κνπ
Αλάιεςε απφ ΑΣΜ 500€
ΣΠΤ ΔΙΡΑ Α 01ΣΠΑ 1422/29-9-21
Αλάιεςε απφ Σξάπεδα 1456€
ΣΠΤ ΔΙΡΑ Α 01ΣΠΑ 1423-1425
Φσηναληίγξαθα απνδείμεσλ (8)
Φσηναληίγξαθα θαξηψλ (8)
Καηάζεζε ζην ινγ/ζκν ηνπ Γήκνπ,ζηελ ηξάπεδα Πεηξαηψο 33€
Καιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Μεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινχζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο
Ο.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απφςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ.
34/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
ηε ζπλέρεηα ε Ο.Δ., αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε θαη είδε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν. 3852/10, φπσο ηζρχεη, θαζψο επίζεο:
1) Σν άξζξν 158, παξ. 1δ, «Γαπάλεο» ηνπ Ν. 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη
ηζρχεη
2) Σν άξζξν 160, παξ. 1, πεξίπησζε α‟, «Γηάξθεηα ηζρχνο ηνπ Πξνυπνινγηζκνχ» ηνπ
Ν. 3463/06, φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη
3) Σν γεγνλφο φηη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2021 έρεη
πξνβιεθζεί πίζησζε πνζνχ 2.000,00 επξψ ζηνλ ΚΑΔ 02.15.6422.001 κε ηίηιν
„Αγνξά θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ γηα ην "Βνήζεηα ζην ζπίηη"‟
4) Σν άξζξν 172 ηνπ Ν. 3463/06 «Δληάικαηα Πξνπιεξσκήο»
5) Σελ αλαγθαηφηεηα ηεο ππεξεζηαθήο δνκήο „Βνήζεηα ζην πίηη‟ γηα πξνκήζεηα
θαξηψλ απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ ΟΑΑ γηα ηηο δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο
πξνθεηκέλνπ λα εμππεξεηνχλ ηνπο σθεινχκελνπο ηεο δνκήο
Α π ν θ α ζ ί δ ε η νκόθωλα
Δγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ εθδνζέληνο δπλάκεη ηεο αξηζ. 224/2021 απφθαζεο Οηθ.
Δπηηξνπήο αξηζ. 1213Α/2021 ρξεκαηηθνχ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο (ΥΔΠ), πνζνχ
ρηιίσλ ελληαθνζίσλ νγδφληα ελλέα επξψ (1.989,00 €), γηα ηελ αγνξά θαξηψλ
απεξηνξίζησλ δηαδξνκψλ ΟΑΑ γηα ηελ δνκή «Βνήζεηα ζην ζπίηη», πξνθεηκέλνπ λα
εμππεξεηνχληαη νη αλάγθεο ησλ σθεινχκελσλ ηεο δνκήο θαη ηελ απαιιαγή ηεο
ππνιφγνπ ππαιιήινπ ηεο Γ/λζεο Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο ηνπ Γήκνπ θ. ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΤ
ΒΑΡΒΑΡΑ απφ ηελ επζχλε δηαρείξηζεο απηνχ, βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.3463/06.
Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 256/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΑ ΜΔΛΗ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ
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Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεξηθή Γηαλνκή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Σακείνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο
Γ/λζε Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο/Σκήκα Κνηλσληθήο Πνιηηηθήο θαη Πξναγσγήο ηεο
Γεκφζηαο Τγείαο
7. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
8. Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
9. Οξηζζείζα ππφινγν ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Βαξβάξα Καθιακάλνπ

