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Αριθ. Πρωτ. : 881 / 24.1.2012

Ταχ. ∆/νση: ∆εκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ.
: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.
: 213-2049028-29
Fax
: 213-2049006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 22/2011 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης : 160/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών
πιστώσεων για εκτέλεση εργασιώνπαροχή υπηρεσιών, την διενέργεια
προµηθειών και την πληρωµή λοιπών
δαπανών του ∆ήµου».
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 22 του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους
2011, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. πρωτ.
14321/22/16-12-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ.
Χαράλαµπου Μπόβου, που επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και
δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/10, παρισταµένου ως γραµµατέα του τακτικού
υπαλλήλου του ∆ήµου κ. Πλέσσα Κων/νου µε βαθµό Β΄.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος
2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 5) Νικολόπουλος Φώτιος
6) Σιµιγδαλά Ειρήνη και 7) Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή
3) Βαλασσάς Βεργής

2) Κόντος Σταύρος

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης και του
δευτέρου των ανωτέρω παρέστησαν, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75
παρ. 2 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), τα αναπληρωµατικά µέλη της
πλειοψηφίας και µειοψηφίας κ.κ. Λαζαρίδης Πέτρος και Πλάτανος Ελευθέριος
αντιστοίχως.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής και εισηγούµενος το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θέτω υπόψη σας σχετικές εισηγήσεις της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, του
Τµήµατος Προµηθειών και του Τµήµατος Προσωπικού του ∆ήµου επί του
θέµατος :
Α)

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή για την λήψη απόφασης
έγκρισης δαπάνης-διάθεσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6131.001 µε
τίτλο < Παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και Πρόσληψης από Ιατρό
Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας Εξωτερικής Υπηρεσίας Προστασίας
και Πρόσληψης ( ΕΞΥΠΠ

> ποσού 19.400,00 €.

Η ∆/νση Οικονοµικών υπηρεσιών εξέδωσε την υπ. αρίθµ έκθεση ανάληψης
υποχρέωσης

230/11 για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών που

αφορούν την ανωτέρω εργασία.
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του Π.∆. 28/80 και θα βαρύνουν
τον ανωτέρω

Κ. Α. του προϋπ/σµού οικονοµικού έτους 2011, στον

οποίον έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση.
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Β)
ΘΕΜΑ: ΄Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 13.100,00 € για την
υλοποίηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε υπαλλήλους του ∆ήµου, µέσω του
προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45%).
Με την υπ΄ αριθµ. 261/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου (6η
Αναµόρφωση) προβλέφθηκε πίστωση 13.100,00 € στον Κ.Α. 00.6073.003 του
προϋπολογισµού, για την κάλυψη δαπάνης υλοποίησης εκπαιδευτικών
σεµιναρίων σε υπαλλήλους του ∆ήµου µας, µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ
0,45%.
Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών εξέδωσε την υπ΄ αριθµ. 242/21-122011 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης αντίστοιχου ποσού.
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή, σύµφωνα µε τις διατάξεις της
παραγράφου δ΄ του άρθρου 72 Ν. 3852/2011, για την λήψη απόφασης
έγκρισης δαπάνης-διάθεσης πίστωσης ποσού 13.100,00 € σε βάρος του Κ.Α.
00.6073.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου,
µε τίτλο «∆απάνες
επαγγελµατικής κατάρτισης εργαζοµένων (ΛΑΕΚ 0,45%)», για την υλοποίηση
των εν λόγω σεµιναρίων.
Γ)
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση - ψήφιση πίστωσης 49.160,88 € στον Κ.Α. 10.7311.003
του προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2011

Κύριε Πρόεδρε,

Στον εγκεκριµένο προϋπολογισµό του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας για
το οικ. έτος 2011 είναι εγγεγραµµένος ο Κ.Α. 10.7311.003 µε τίτλο
«ΑΝΕΓΕΡΣΗ

∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ

ΜΕΓΑΡΟΥ

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ».

Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση σχετικής πίστωσης
ύψους 49.160,88€ σε βάρος του Κ.Α. 10.7311.003 του προϋπολογισµού του
∆ήµου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας οικ. έτους 2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ.1δ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).
∆)
ΘΕΜΑ:
Σχετ:

∆ιάθεση - ψήφιση πίστωσης συνεχιζοµένων έργων και µελετών του
προϋπολογισµού του ∆ήµου έτους 2011
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Κύριε Πρόεδρε,
Παρακαλούµε όπως εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση σχετικής πίστωσης για τα
παρακάτω συνεχιζόµενα έργα και µελέτες σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72
παρ.1δ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»).

ΜΕΛΕΤΗ:

Μελέτη Αντιπληµµυρικής Προστασίας ∆ήµου Νέας
Φιλαδέλφειας

ΠΡΟΫΠ/ΣΜΟΣ:

141.531,92 € (µε Φ.Π.Α)

Κ.Α:

02.30.7312.012

Ε.Α.Υ.:

86/2011

Κατόπιν όλων των ανωτέρω καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά.

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 22/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Η Ο.Ε., αφού έλαβε άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις
του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που
τέθηκαν υπόψη της,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Α) Εγκρίνει τη δαπάνη για την εργασία «Παροχή Υπηρεσιών Προστασίας και
Πρόσληψης από Ιατρό Εργασίας και Τεχνικό Ασφαλείας Εξωτερικής
Υπηρεσίας Προστασίας και Πρόσληψης ( ΕΞΥΠΠ)» και ψηφίζει σχετική
πίστωση 19.400,00 € σε βάρος του ΚΑ: 02.15.6131.001 του προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικ. έτους 2011 για την κάλυψη αυτής.

Β) Εγκρίνει τη δαπάνη για την υλοποίηση εκπαιδευτικών σεµιναρίων σε
υπαλλήλους του ∆ήµου, µέσω του προγράµµατος ΛΑΕΚ 0,45% και ψηφίζει
σχετική πίστωση 13.100,00 € σε βάρος του ΚΑ: 00.6073.003 του
προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 για την κάλυψη αυτής.

Γ) Εγκρίνει τη δαπάνη για την πληρωµή του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ
∆ΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ
ΜΕΓΑΡΟΥ-ΚΕΝΤΡΟΥ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και ψηφίζει σχετική πίστωση 49.160,88 € σε βάρος του ΚΑ:

ΑΔΑ: ΒΟΧ4ΩΗΓ-ΟΘΓ

10.7311.003 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικ. έτους 2011 για την κάλυψη
αυτής.

∆) Εγκρίνει τη δαπάνη για την συνεχιζόµενη µελέτη «Μελέτη Αντιπληµµυρικής
Προστασίας ∆ήµου Νέας Φιλαδέλφειας» και ψηφίζει σχετική πίστωση
141.531,92 € σε βάρος του ΚΑ: 02.30.7312.012 του προϋπολογισµού του
∆ήµου οικ. έτους 2011 για την κάλυψη αυτής.

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν ο κ. Χ.ΤοµπούλογλουΛεωνιδόπουλος (ως προς τα β΄ και γ΄ σκέλη αυτής), η κα Ε.Παπαλουκά και ο
κ. Ε.Πλάτανος (ως προς το β΄ σκέλος αυτής) και ο κ. Π.Λαζαρίδης (ως προς
το γ΄ σκέλος αυτής).

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 160/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Αβραµίκου Αναστασία

ΤΑ ΜΕΛΗ
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