ΑΔΑ: Β4ΙΖΩΗΓ-ΑΥ8
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. : 10705

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. 17/2012 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος
Αριθ. Απόφασης : 96/2012

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 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 8ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε:
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Θέτω υπόψη σας τις αριθ. πρωτ. 10235/10-8-2012 και 10237/10-8-2012
εισηγήσεις του Τµήµατος Καθαριότητας του ∆ήµου επί του θέµατος :
Α.
ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ∆ΑΠΑΝΗΣ –∆ΙΑΘΕΣΗ - ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ
Σχετ: ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ Α/Α 400/12 .
ΜΗΤΡΩΟ ∆ΕΣΜΕΥΣΕΩΝ
Σας διαβιβάζουµε το φάκελο της κάτωθι µελέτης και παρακαλούµε για τις
περαιτέρω ενέργειές σας, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η σχετική έγκριση
δαπάνης – διάθεση – ψήφιση πίστωσης.
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Πλαστικών Κυλιόµενων Κάδων
Καθαριότητας χωρητικότητας 1000 L-770L.
Α.Μ: 77/2012Προυπολογισµού :

20.000,00

€ (συµπ. ΦΠΑ 23%)

Κ.Α: 02.20.7135.004.
Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης : Α/Α 400/12

.

Η παραπάνω προµήθεια είναι αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία του
τµήµατος καθαριότητας .
Β.
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης Οικονοµικής Επιτροπής (ψήφιση) πίστωσης
4.000.00 € (συµπ. Φ.Π.Α23%) που αφορά την "Προµήθεια Χηµικών
Υλικού για Κάδους ( απολυµαντικού υλικού - χηµικού υγρού κ.λ.π. ).
Στον προϋπολογισµό του έτους 2012 του ∆.Φ.Χ είναι εγγεγραµµένες
πιστώσεις συνολικού ποσού 4.000,00 € (συµπ. Φ.Π.Α23%) για την
κάλυψη υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την Προµήθεια Χηµικών Υλικού
για Κάδους ( απολυµαντικού υλικού - χηµικού υγρού κ.λ.π. ).''
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Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 του
ΥΠ.ΕΣ περί Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α., τις σχετικές εγκυκλίους, όπου αυτές δεν έρχονται
σε αντίθεση µε τον Ν. 2286/95, (παρ. 1 του αρθ.209 του Ν. 3463/06, αρ. εγκ.2
αρ .πρ. 2037/11-01-2007) και θα βαρύνει τον : Κ.Α.: 02.20.6633.001 µε τίτλο
"Προµήθεια Χηµικών Υλικού για Κάδους (απολυµαντικού υλικού χηµικού υγρού κ.λ.π. ).'' ποσού 4.000,00 € (συµπ. Φ.Π.Α.23%) του
Προϋπολογισµού Οικ. Έτους 2012 τον οποίο είναι εγγεγραµµένες οι
σχετικές πιστώσεις.
Παρακαλείται η Οικ. Επιτροπή, µε απόφασή της, να ψηφίσει τις
ανωτέρω πιστώσεις του προϋπολογισµού οικ. έτους 2012 σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/2010.
Κατόπιν όλων των ανωτέρω 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. 17/2012 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. 3852/2010 και µελέτησε όλα τα στοιχεία που
τέθηκαν υπόψη της,
Αποφασίζει

οµόφωνα

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και ψηφίζει αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος
των κατά περίπτωση αναφεροµένων Κ.Α. του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
του ∆ήµου οικ. έτους 2012, ως εξής :
Α.
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Προµήθεια Πλαστικών Κυλιόµενων Κάδων
Καθαριότητας χωρητικότητας 1000 L-770L.
Α.Μ: 77/2012 ποσό :

20.000,00

€ (συµπ. ΦΠΑ 23%)

Κ.Α: 02.20.7135.004.
Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης : Α/Α 400/12

.

Η παραπάνω προµήθεια είναι αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία του
τµήµατος καθαριότητας .
Β.
ΕΡΓΑΣΙΑ/ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: "Προµήθεια Χηµικών Υλικού για Κάδους
(απολυµαντικού υλικού - χηµικού υγρού κ.λ.π. ).
Α.Μ: 86/2012 ποσό :

4.000,00

€ (συµπ. ΦΠΑ 23%)

Κ.Α: 02.20.6633.001.
Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης : Α/Α 401/12 .
Η παραπάνω προµήθεια είναι αναγκαία για την εύρυθµη λειτουργία της
∆/νσης Καθαριότητας .
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 96/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται της ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
(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
∆/νση Καθ/τας & Μηχ/κού/Τµήµα Καθαριότητας
∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Αντιδήµαρχο Καθ/τας & ∆ηµ. Αστυνοµίας
Γραφείο Γεν. Γραµµατέα

