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Α Π Ο  Π Α  Μ Α  

 
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 44/2022 ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο 

ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδόλαο 
 
 

Αξηζ. Απόθαζεο : 287/2022                                  
 
                                                                                             

                             Π Δ Ρ Ι Λ Η Φ Η 
                                                                                                                                                             

«Απόδνζε ΣΔΞ γηα ηελ πξνκήζεηα θαξηώλ πξνπιεξσκήο 
ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ γηα ηηο   αλάγθεο ηνπ Γήκνπ θαη 
απαιιαγή ππνιόγνπ  ππαιιήινπ»    

 
 

  Πηε Λέα Φηιαδέιθεηα θαη ζην Γεκνηηθό Θαηάζηεκα (Γεθειείαο 97-Γξαθείν Γεκάξρνπ) 
ζήκεξα ζηηο 13 ηνπ κήλα Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2022, εκέξα Ρξίηε θαη ώξα 9.30 π.κ. 
ζπλήιζε ζε ηαθηηθή Ππλεδξίαζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ. 
3852/10, όπσο ηζρύεη, ε Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο 
Σαιθεδόλαο κεηά ηελ ππ΄αξηζ. πξση. 29758/40/9-12-2022 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ 
Γεκάξρνπ θαη Ξξνέδξνπ απηήο θ. Ησάλλε Βνύξνπ, πνπ επηδόζεθε λνκόηππα ζε θάζε 
κέινο ρσξηζηά θαη δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Λ.3852/10, παξηζηακέλνπ σο γξακκαηέα ηνπ ηαθηηθνύ ππαιιήινπ 
ηνπ Γήκνπ θ. Ξιέζζα Θσλ/λνπ κε βαζκό Α΄. 
 
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη ε λόκηκε απαξηία, γηαηί από ηα ελλέα (9) κέιε ηεο 
Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ήηαλ :      
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ΠΑΡΟΝΣΔ 
 
1) Βνύξνο Ησάλλεο, Γήκαξρνο θαη Ξξόεδξνο, 2) Θνπηζάθεο Κηραήι 3) Ράθαο Ζιίαο 
4) Θνπεινύζνο Σξήζηνο 5) Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο 6) Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο 7) 
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο, 8) Ιέθθαο Αζαλάζηνο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο, σο 
Αληηδήκαξρνο, θαη 9) Γξεηδειηάο Ξαληειήο, αλαπιεξσκαηηθό κέινο ηεο δεκνηηθήο 
παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ». 
 
ΑΠΟΝΣΔ  
 

1) Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο θαη 2) Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο, νη νπνίνη δελ 
πξνζήιζαλ, αλ θαη λόκηκα θιεηεύζεθαλ, έρνληαο πξνεγνπκέλσο ελεκεξώζεη 
ζρεηηθά. 

 

 Ρν κέινο ηεο Ν.Δ. θ. Θ.Ρνκπνύινγινπ απνρώξεζε από ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηελ 
έλαξμε απηήο θαη πξηλ ηε ζπδήηεζε επί ηνπ 1νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ. ζε έλδεημε 
δηακαξηπξίαο γηα ηελ επαλεηιεκκέλε θαζπζηέξεζε απνζηνιήο εηζεγήζεσλ 
ζεκάησλ ηεο Ζ.Γ. ζηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 

 
Ν θ. Ξξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο Ππλεδξίαζεο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη 
εηζεγνύκελνο ην 13ο  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο:  
 
Θπξίεο θαη Θύξηνη Ππλάδειθνη, 
 
Θέησ ππόςε ζαο ηελ αξηζ. πξση. 29563/8-12-2022 εηζήγεζε ηνπ Ρκήκαηνο Γηνηθεηηθήο 
Κέξηκλαο ηνπ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο :  
 
ΘΔΜΑ: "Απόδοζη Υ.Δ. πποπληπωμήρ 10.000,00 € για ηην ππομήθεια ειδικών 
καπηών και απαλλαγή ςπολόγος. 
 
Θύξηε Ξξόεδξε  

Κε ηελ απόθαζε 49/2022 ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο εθδόζεθε ην Σ.Δ. 
πξνπιεξσκήο 122Α /2022 ζην όλνκα ηεο ππαιιήινπ Πνύια Διέλε πνζνύ 10.000,00€ γηα 
ηελ πξνκήζεηα εηδηθώλ θαξηώλ από ηα ΔΙ.ΡΑ. γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο 
κεραλήο πξνπιεξσκήο 329 FRAMA 100 . 

 
H ππάιιεινο κεηέβε ζηα ΔΙ.ΡΑ. Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη αγόξαζε κε ην πνζό απηό 

είθνζη (20) εηδηθέο θάξηεο γηα ηελ ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο κεραλήο πξνπιεξσκήο 
329 FRAMA 100 θόζηνπο 500,00 € εθάζηε.   

 
Κεηά ηα αλσηέξσ παξαθαιείηαη ν Ξξόεδξνο ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζε πξώηε 

ζπλεδξίαζε λα θέξεη ην ζέκα πξνο ζπδήηεζε :  
 
Λα εγθξίλεη ηελ απόδνζε ηνπ παξαπάλσ αλαθεξόκελνπ  Σ.Δ. πξνπιεξσκήο θαη 

λα απαιιάμεη ηελ ππόινγν από ηελ επζύλε δηαρείξηζεο απηνύ βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ 
Λ.3463/06. 
           Θαιείζηε όπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά. 
 
Κεηά ηελ αλσηέξσ ελεκέξσζε αθνινύζεζε δηαινγηθή ζπδήηεζε κεηαμύ ησλ κειώλ ηεο 
Ν.Δ., θαηά ηελ νπνία αληαιιάρηεθαλ δηάθνξεο απόςεηο πνπ θαηαγξάθνληαη ζην αξηζ. 
44/2022 Ξξαθηηθό ηεο Δπηηξνπήο. Πηε ζπλέρεηα ν θ. Ξξόεδξνο θάιεζε ηελ Ν.Δ. λα 
απνθαζίζεη ζρεηηθά. 
 

 Ρα κέιε ηεο Ν.Δ. θ.θ. Γ.Αλεκνγηάλλεο, Ξ.Γξεηδειηάο, θαη Η.Νπζηακπαζίδεο απείραλ 
από ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία, ιόγσ ηεο πξόζθαηεο απόθαζεο ηνπ Π.η.Δ. κε 
ηελ νπνία θξίζεθαλ αληηζπληαγκαηηθέο νη δηαηάμεηο ησλ Λ. 4623/19 θαη 4625/19 
γηα ηελ ζύλζεζε ησλ Δπηηξνπώλ θαη ηελ εθρώξεζε αξκνδηνηήησλ από ην Γ.Π. 
πξνο απηέο, επηθπιαζζόκελνη λα θαζνξίζνπλ πεξαηηέξσ ηε ζηάζε ηνπο επί ηνπ 
ζέκαηνο απηνύ. 
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Πηε ζπλέρεηα ε Ν.Δ., αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ηελ ππνβιεζείζα εηζήγεζε θαη είδε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Λ. 3852/10, ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ Λ. 3463/06 (Γεκνηηθόο 
Θώδηθαο) θαη ησλ άξζξσλ 32, 33, 34 θαη 37 ηνπ από 17-5/15-6-59 Β. Γηαηάγκαηνο, 

 
 

Α π ο θ α ζ ί ζ ε ι  ομόθωνα 
 
Δγκπίνει ηελ απόδοζη ηνπ αξηζ. 122Α/2022 ρξεκαηηθνύ εληάικαηνο πξνπιεξσκήο, 
όπσο απηό εθδόζεθε δπλάκεη ηεο αξηζ.  49/2022 απόθαζεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζην 
όλνκα ηεο κόληκεο ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ θ. Δλένηρ ούλα, Γ.Δ. Γηνηθεηηθνύ, πνζνύ 
10.000,00 € γηα ηελ πξνκήζεηα από ηα ΔΙ.ΡΑ. είθνζη (20) θαξηώλ πξνπιεξσκήο 
ηαρπδξνκηθώλ ηειώλ, θόζηνπο 500,00 € εθάζηε, γηα ηε ιεηηνπξγία ηεο ηαρπδξνκηθήο 
κεραλήο πξνπιεξσκήο 329 FRAMA 100 ηνπ Γήκνπ θαη απαλλάζζει ηελ ππόινγν 
ππάιιειν από θάζε επζύλε δηαρείξηζεο ηνπ αλσηέξσ Σ.Δ.Ξ., βάζεη ηνπ άξζξνπ 172 ηνπ 
Λ.3463/06.  
 

 
 

Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό  287/2022 
Αθνύ ζπληάρζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:  

 
                              Ν  ΞΟΝΔΓΟΝΠ                                   ΡΑ  ΚΔΙΖ 

(Αθνινπζνύλ ππνγξαθέο) 
ΑΘΟΗΒΔΠ ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ 

 
Ο ΓΗΜΑΡΥΟ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟ 

ΣΗ ΟΙΚ. ΔΠΙΣΡΟΠΗ 
 
 

ΙΧΑΝΝΗ ΒΟΤΡΟ 
 
 
 

Αθξηβέο Αληίγξαθν                                       
Ζ πεύζπλε ηεο πεξεζίαο                                          
Γηεθπ/ζεσο Αξρείνπ-Ξξσηνθόιινπ  
 

            Ιεβαληή Δκκαλνιία 
 
 
 
 
Δζωηεπική Γιανομή : 
 

1. Ρκήκα Γηνηθεηηθήο Κέξηκλαο 
2. Ρκήκα Ξξνϋπνινγηζκνύ, Γηπινγξαθηθνύ θαη Φνξνινγηθώλ πνζέζεσλ 
3. Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ 
4. Ρκήκα Ρακείνπ 
5. Γ/λζε Νηθνλνκηθώλ πεξεζηώλ 
6. Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα 
7. Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθώλ Νξγάλσλ  
8. θ. Διέλε Πνύια, ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 
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