ΑΔΑ: Β4ΙΖΩΗΓ-ΥΧΖ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

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


Νέα Φιλαδέλφεια 3/9/2012
Αριθ. Πρωτ. : 10700

Ταχ. ∆/νση: ∆εκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια
Πληρ.
: Πλέσσας Κων/νος
Τηλ.
: 213-2049028-029
Fax
: 213-2049006

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 17/2012 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης : 93/2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Απόδοση
χρηµατικών
ενταλµάτων
προπληρωµής ποσού 5.000,00 € εκάστου για
την προµήθεια λαδιού για τα καντήλια και
παραφινέλαιου για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού
Νεκροταφείου».
Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο
Αντιδηµάρχου Οικονοµικών) σήµερα στις 31 του µήνα Αυγούστου του έτους
2012, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 9.30 π.µ. συνήλθε σε Συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την
υπ΄αριθ. 10518/16/27-8-2012 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 ∆΄.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη
της Οικονοµικής Επιτροπής ήταν :
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Μπόβος Χαράλαµπος, Πρόεδρος
2) Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος
Χαράλαµπος, Αντιπρόεδρος 3) Καραβίας Γεώργιος 4) Μαυράκη-Φίλου
Παρασκευή και 5) Κόντος Σταύρος, µέλη.
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Σιµιγδαλά Ειρήνη
2) Νικολόπουλος Φώτιος
και 4) Βαλασσάς Βεργής

3) Παπαλουκά Ευτυχία

οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν. Αντί της πρώτης
προσήλθε, βάσει του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν. 3852/10, το αναπληρωµατικό
µέλος της πλειοψηφίας κα Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη.

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 τις αριθ. πρωτ. 10110/6-8-2012 και 10111/6-8-2012
εισηγήσεις του Τµήµατος Λογιστηρίου του ∆ήµου επί του θέµατος :
Α)
ΘΕΜΑ:"Απόδοση Χ.Ε. προπληρωµής 5.000,00 € για την αγορά
παραφινέλαιου για το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο."
Κύριε Πρόεδρε,
Με την απόφαση 51/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής εκδόθηκε το Χ.Ε.
προπληρωµής 114/2012 στο όνοµα του

υπαλλήλου Νταρέλλη Στυλιανού

ποσού 5.000,00€ για την αγορά παραφινέλαιου για το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο.
Από την υπ. αριθµ. 9940/31.7.2012 αναφορά του υπαλλήλου Νταρέλλη
Στυλιανού, µε το ποσό αυτό πληρώθηκαν για την αγορά παραφινέλαιου
4.975,36€ [στον προµηθευτή 4.813,55€, και 161,86€ στη ∆.Ο.Υ Νέας
Φιλαδέλφειας για παρακράτηση φόρου 4% (αρ. διπλοτύπου 4459/2012).
Επίσης µε το Γραµµάτιο Είσπραξης 389/31.7.2012 επεστράφησαν στο
Ταµείο του ∆ήµου 24,64€.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής σε
πρώτη συνεδρίαση να φέρει το θέµα προς συζήτηση
α)να εγκρίνει την απόδοση του Χ. Ε. προπληρωµής και να απαλλάξει τον
υπόλογο από την ευθύνη βάσει του άρθρου 172 του Ν.3463/06.
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Β)
ΘΕΜΑ:"Απόδοση Χ.Ε. προπληρωµής 5.000,00 € για την αγορά
λαδιού για το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο."
Κύριε Πρόεδρε,
Με την απόφαση 52/2012 της Οικονοµικής Επιτροπής εκδόθηκε το Χ.Ε.
προπληρωµής 113/2012 στο όνοµα του

υπαλλήλου Νταρέλλη Στυλιανού

ποσού 5.000,00€ για την αγορά λαδιού για το ∆ηµοτικό Νεκροταφείο.
Από την υπ. αριθµ. 9939/31.7.2012 αναφορά του υπαλλήλου Νταρέλλη
Στυλιανού, µε το ποσό αυτό πληρώθηκαν για την αγορά λαδιού 4.894,48€
[στον προµηθευτή 4.721,23€, και 173,25€ στη ∆.Ο.Υ Νέας Φιλαδέλφειας
για παρακράτηση φόρου 4% (αρ. διπλοτύπου 4459/2012). Επίσης µε το
Γραµµάτιο Είσπραξης 388/31.7.2012 επεστράφησαν στο Ταµείο του ∆ήµου
105,52€.
Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής σε
πρώτη συνεδρίαση να φέρει το θέµα προς συζήτηση
α)να εγκρίνει την απόδοση του Χ. Ε. προπληρωµής και να απαλλάξει τον
υπόλογο από την ευθύνη βάσει του άρθρου 172 του Ν.3463/06.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των
µελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 17/2012 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ.
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε., αφού άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου, είδε τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/10, αυτές του άρθρου 172 του Ν. 3463/06 και όλα τα
στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
1. Εγκρίνει την απόδοση Χ.Ε. προπληρωµής ποσού 5.000,00 € για την αγορά
παραφινέλαιου για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου καθώς και το
γραµµάτιο είσπραξης Νο 389/31-7-2012 και απαλλάσσει τον υπόλογο
υπάλληλο κ. Στυλιανό Νταρέλλη από την ευθύνη του αριθ. 114/2012
Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής.
2. Εγκρίνει την απόδοση Χ.Ε. προπληρωµής ποσού 5.000,00 € για την αγορά
λαδιού για τις ανάγκες του ∆ηµοτικού Νεκροταφείου καθώς και το γραµµάτιο
είσπραξης Νο 388/31-7-2012 και απαλλάσσει τον υπόλογο υπάλληλο κ.
Στυλιανό Νταρέλλη από την ευθύνη του αριθ. 113/2012 Χρηµατικού
Εντάλµατος Προπληρωµής.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 93/2012
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

Εσωτερική ∆ιανοµή :
1.
2.
3.
4.
5.

Τµήµα Λογιστηρίου
Τµήµα ∆ηµοτικού Νεκροταφείου
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Αντιδήµαρχο Οικονοµικών Υπηρεσιών
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα

ΤΑ ΜΕΛΗ
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