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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια

24/5/2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ

Αριθ. Πρωτ. : 6038

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Οικ. Επιτροπής

Ταχ. ∆/νση:

∆εκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ.

: Πλέσσας Κων/νος

Τηλ.

: 213-2049035

Fax

: 213-2049006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 10/2011 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης : 58/2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Έγκριση

δαπανών

πιστώσεων α) για

και

διάθεση

σχετικών

Προμήθεια χημικού υλικού

για κάδους, β) το Έργο : Λειτουργική Ενοποίηση
υφιστ. Πληροφ. Συστημάτων και δεδομένων του
Δήμου

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

για

την

εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης και
γ) Προμήθεια λοιπών υλικών γραφείου για την
παιγνιοθήκη του Δήμου».
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Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Παγκόσµιο Πολιτιστικό Κέντρο Ελληνισµού ∆ιασποράς
(∆εκελείας 152 & Ατταλείας 2) σήµερα στις 23 του µήνα Μαΐου του έτους 2011,
ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 9 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 5722/10/19-5-2011 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΄.

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 4) Νικολόπουλος Φώτιος και 5)
Παπαλουκά Ευτυχία, µέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 2) Σιµιγδαλά Ειρήνη 3) Κόντος Σταύρος
Βαλασσάς Βεργής.

και 4)

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί του τρίτου των ανωτέρω
προσήλθε, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10
(«Καλλικράτης») το αναπληρωµατικό µέλος της µειοψηφίας κ. Πλάτανος Ελευθέριος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 5563/13-5-2011 εισήγηση του Τμήματος
Προμηθειών επί του θέματος :
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ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΣΕ ΒΑΡΟΣ ΤΡΙΩΝ i)Κ.Α.
02.20.6633.001,

ii)Κ.Α.

02.10.6142.003

ΚΑΙ

iii)Κ.Α.

02.15.6612.003

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚΟΝ. ΕΤΟΥΣ 2011.

Με τις αρίθμ. Καταχώρησης 56/2011, 57/2011 και 75/2011 εκθέσεις
ανάληψης δαπάνης αντιστοίχως, ζητήσαμε και εγκρίθηκε η διάθεση (ψήφιση )
πίστωσης ποσών 3.458,27 €, 9.348,00 € και 1.352,00 € αντιστοίχως για την κάλυψη
υπηρεσιακών αναγκών που αφορούν τις εξής προμήθειες- υπηρεσίες :
-Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους,
-Έργο : Λειτουργική Ενοποίηση υφιστ. Πληροφ. Συστημάτων και δεδομένων του
Δήμου

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος

για

την

εφαρμογή

του

Προγράμματος

Καλλικράτης
- Προμήθεια λοιπών υλικών γραφείου για την παιγνιοθήκη του Δήμου.

Οι εν λόγω δαπάνες στηρίζονται στις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του ΥΠ. ΕΣ.
περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές ερμηνευτικές αυτής εγκυκλίους, όπου αυτές δεν
έρχονται σε αντίθεση με στον Ν. 2286/95, καθώς και τον Ν. 3852/10 και θα
βαρύνουν τους εξής κωδικούς :
i)Κ.Α. 02.20.6633.001, ii)Κ.Α. 02.10.6142.003 ΚΑΙ iii)Κ.Α. 02.15.6612.003 του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2011, στους οποίους έχουν εγγραφεί
σχετικές πιστώσεις.

Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή για την λήψη απόφασης έγκρισης
δαπάνης-διάθεσης πίστωσης ποσών 3.458,27 €, 9.348,00 € και 1.352,00 €
αντιστοίχως, σε βάρος των i) Κ.Α. 02.20.6633.001, ii) Κ.Α. 02.10.6142.003 και iii)
Κ.Α. 02.15.6612.003 προϋπολογισμού οικον. έτους 2011, σύμφωνα με το άρθρο
άρθρο 72, παρ. 1δ του Ν. 3852/10.

Καλείσθε 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. 10/2011 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε
την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του
Ν. 3852/10 ,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

οµόφωνα

Προμήθεια χημικού υλικού για κάδους, Β) το Έργο :

Εγκρίνει τις δαπάνες για α)

«Λειτουργική Ενοποίηση υφιστ. Πληροφ. Συστημάτων και δεδομένων του Δήμου
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την εφαρμογή του Προγράμματος Καλλικράτης» και
γ) Προμήθεια λοιπών υλικών γραφείου για την παιγνιοθήκη του Δήμου και διαθέτει
αντίστοιχες σχετικές πιστώσεις

ποσών 3.458,27 €, 9.348,00 € και 1.352,00 € σε

βάρος των i) Κ.Α. 02.20.6633.001, ii) Κ.Α. 02.10.6142.003 και iii) Κ.Α.
02.15.6612.003

του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου Φιλαδελφείας-

Χαλκηδόνος οικ. έτους 2011

αντιστοίχως για την κάλυψη των ανωτέρω δαπανών.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 58/2011
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

Ελένη Σούλα

ΤΑ ΜΕΛΗ

