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Νέα Φηιαδέιθεηα 27/5/2021
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Γπαθείο Οικ. Δπιηποπήρ

Σασ. Γ/νζη: Γεθειείαο 97
143 41 Ν. Φηιαδέιθεηα
Πληπ.
: Πιέζζαο Κσλ/λνο
Σηλ.
: 213-2049085-086
Fax
: 213-2049006
ΑΠΟΠΑΜΑ
Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζ. 17/2021 ηαθηηθήο πλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Νέαο Φηιαδέιθεηαο-Νέαο Υαιθεδφλαο
Αξηζ. Απφθαζεο : 142/2021
ΠΔΡΙΛΗΦΗ
«Απφδνζε ΥΔΠ γηα ηελ πξνκήζεηα θαξηψλ πξνπιεξσκήο
ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη ηεο
εηήζηαο κίζζσζεο ηεο ζπξίδαο ηνπ Γήκνπ ζηα ΔΛ.ΣΑ. θαη
απαιιαγή ππνιφγνπ ππαιιήινπ»
ηε Νέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ)
ζήκεξα ζηηο 26 ηνπ κήλα Μαΐνπ ηνπ έηνπο 2021, εκέξα Σεηάξηε θαη ψξα 9.30 π.κ.
ζπλήιζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο 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. 44 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. 9796/18/21-5-2021 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
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Ν.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνχ ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Πιέζζα
Κσλ/λνπ κε βαζκφ Α΄.
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) Σάθαο Ηιίαο, Αληηπξφεδξνο 3)
Κνπηζάθεο Μηραήι 4) Μπεξδέζεο ππξίδσλ 5) Γξεηδειηάο Παληειήο 6) εξεηάθεο
Νηθφιανο 7) Κνζθνιέηνο σηήξηνο, αλαπιεξσκαηηθφ κέινο ηεο δεκνηηθήο
παξάηαμεο ηνπ εθιεγέληνο Γεκάξρνπ θαη 8) Δκκαλνπήι Γαλάε, αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΓΤΝΑΜΗ ΠΟΛΙΣΩΝ».
ΑΠΟΝΣΔ
1) Παπαθψζηα Αλζή 2) Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο θαη 3) Σνκπνχινγινπ
Κσλζηαληίλνο, νη νπνίνη δελ πξνζήιζαλ, αλ θαη λφκηκα θιεηεχζεθαλ, έρνληαο
ελεκεξψζεη ζρεηηθά ηνλ Πξφεδξν ηεο Ο.Δ..
Ο θ. Πξφεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη
εηζεγνχκελνο ην 11ο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:
Κπξίεο θαη Κχξηνη πλάδειθνη,
Θέησ ππφςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 9332/17-5-2021 εηζήγεζε ηνπ Σκήκαηνο Γηνηθεηηθήο
Μέξηκλαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :
ΘΔΜΑ: "Απόδοζη Υ.Δ. πποπληπωμήρ 4.500,00 € για ηην ππομήθεια ειδικών
καπηών κι Υ.Δ. πποπληπωμήρ 57,31 € για ηην πληπωμή ηηρ εηήζιος ενοικίος
ηηρ θςπίδαρ ,απαλλαγή ςπολόγος.
Κχξηε Πξφεδξε
Με ηελ απφθαζε 105/2021 ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθδφζεθε ην Υ.Δ.
πξνπιεξσκήο 438Α /2021 ζην φλνκα ηεο ππαιιήινπ νχια Διέλε πνζνχ 4.500,00€ γηα
ηελ πξνκήζεηα εηδηθψλ θαξηψλ απφ ηα ΔΛ.ΣΑ. γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο
κεραλήο πξνπιεξσκήο 329 FRAMA 100 .
H ππάιιεινο κεηέβε ζηα ΔΛ.ΣΑ. Νέαο Φηιαδέιθεηαο θαη αγφξαζε κε ην πνζφ απηφ
(9) ελλέα εηδηθέο θάξηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο κεραλήο πξνπιεξσκήο 329
FRAMA 100 θφζηνπο 500,00 € .
Δπίζεο κε ην Υ.Δ. 439Α/21 ζην φλνκα ηεο ππαιιήινπ νχια Διέλεο πνζνχ 57,31
€ γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εηήζηνπ ελνηθίνπ ηεο ζπξίδαο ηνπ Γήκνπ ζηα ΔΛΣΑ ην νπνίν
πιεξψζεθε ειεθηξνληθά.
Μεηά ηα αλσηέξσ παξαθαιείηαη ν Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε πξψηε
ζπλεδξίαζε λα θέξεη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε :
Να εγθξίλεη ηελ απφδνζε ησλ παξαπάλσ αλαθεξνκέλσλ Υ.Δ. πξνπιεξσκήο θαη
λα απαιιάμεη ηελ ππφινγν απφ ηελ επζχλε βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν.3463/06.
Καιείζηε 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.
17/2021 Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο. ηε ζπλέρεηα ν θ. Πξφεδξνο θάιεζε ηελ Ο.Δ. λα
απνθαζίζεη ζρεηηθά.
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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, ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Ν. 3463/06
(Γεκνηηθφο Κψδηθαο) θαη ησλ άξζξσλ 32, 33, 34 θαη 37 ηνπ απφ 17-5/15-6-59 Β.
Γηαηάγκαηνο,
Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι ομόθωνα
Δγκπίνει ηελ απόδοζη ησλ αξηζ. 438Α/2021 θαη 439Α/2021 ρξεκαηηθψλ εληαικάησλ
πξνπιεξσκήο, φπσο απηά εθδφζεθαλ δπλάκεη ηεο αξηζ.
105/2021 απφθαζεο
Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην φλνκα ηεο κφληκεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Δλένηρ ούλα,
Γ.Δ. Γηνηθεηηθνχ, πνζνχ 4.500,00 € ην πξψην γηα ηελ πξνκήζεηα απφ ηα ΔΛ.ΣΑ. ελλέα
(9) εηδηθψλ θαξηψλ πξνπιεξσκήο ηαρπδξνκηθψλ ηειψλ γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο
ηαρπδξνκηθήο κεραλήο πξνπιεξσκήο 329 FRAMA 100 ηνπ Γήκνπ, θφζηνπο 500,00 €
εθάζηε, θαη 57,31 € ην δεχηεξν γηα ηελ πιεξσκή ηνπ εηήζηνπ ελνηθίνπ ηεο ζπξίδαο ηνπ
Γήκνπ ζηα ΔΛΣΑ, ην νπνίν πιεξψζεθε ειεθηξνληθά, θαη απαλλάζζει ηελ ππφινγν
ππάιιειν απφ θάζε επζχλε δηαρείξηζεο ησλ αλσηέξσ Υ.Δ.Π., βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ
Ν.3463/06.

Η απφθαζε απηή πήξε αχμνληα αξηζκφ 142/2021
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ
(Αθνινπζνχλ ππνγξαθέο)
ΑΚΡΙΒΔ ΑΠΟΠΑΜΑ

ΣΑ ΜΔΛΗ

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ
ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ
ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Η Τπεχζπλε ηεο Τπεξεζίαο
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Πξσηνθφιινπ
Λεβαληή Δκκαλνιία

Δζωηεπική Γιανομή :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Σκήκα Γηνηθεηηθήο Μέξηκλαο
Σκήκα Πξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ Τπνζέζεσλ
Σκήκα Λνγηζηεξίνπ
Σκήκα Σακείνπ
Γ/λζε Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Σκήκα Τπνζηήξημεο Πνιηηηθψλ Οξγάλσλ
θ. Διέλε νχια, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ

