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Νέα Φιλαδέλφεια 3/6/2015

Αριθ. Πρωτ. : 11264

Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών

Οργάνων του Δήμου &
Διοικητικής Μέριμνας

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής


Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97
143 41 Ν. Φιλαδέλφεια

Πληρ. : Πλέσσας Κων/νος
Τηλ. :  213-2049028-29
Fax :  213-2049006

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθ. 12/2015 έκτακτης Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος

Αριθ. Απόφασης : 121/2015

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

«Έγκριση δαπανών και διάθεση σχετικών
πιστώσεων για την εκτέλεση εργασιών-
παροχή υπηρεσιών, την διενέργεια
προμηθειών και την πληρωμή λοιπών
δαπανών του Δήμου».

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο Δημοτικό Κατάστημα (Δεκελείας 97- Γραφείο
Δημάρχου) σήμερα στις 3 του μήνα Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη
και ώρα 9 π.μ. συνήλθε σε έκτακτη Συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του
Δήμου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος μετά την υπ΄αριθ. πρωτ. 11065/12/2-6-
2015 έγγραφη πρόσκληση του α΄ Αναπληρωτή Δημάρχου κ. Ευάγγελου
Κουμαριανού (Αντ/ρχου Κοιν. Πολιτικής), που επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε
μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 6 του Ν.3852/10, παρισταμένου ως γραμματέα
του τακτικού υπαλλήλου του Δήμου κ. Πλέσσα Κων/νου με βαθμό Δ΄.

ΑΔΑ: ΩΚ14ΩΗΓ-ΛΕΥ



Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) μέλη
της Οικονομικής Επιτροπής ήταν :

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, Δήμαρχος και Πρόεδρος  2) Κόντος Απόστολος,
Αντιπρόεδρος 3) Αντωνόπουλος Δημήτριος 4) Πρελορέντζος Αρσένιος-
Γεώργιος, μέλη.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1) Γαβριηλίδης Γαβριήλ 2) Παπαλουκά Ευτυχία  3) Λάλος-Αναγνώστου
Μιχαήλ 4) Γεωργαμλής Λύσσανδρος και 5) Αράπογλου Γεώργιος, οι οποίοι
δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν. Αντί του πρώτου εκ των
ανωτέρω μελών παρέστη, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 παρ. 2 του Ν.
3852/10, το αναπληρωματικό μέλος της πλειοψηφίας κ. Κουμαριανός
Ευάγγελος.

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής και εισηγούμενος το μοναδικό θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, το
οποίο ομόφωνα η Ο.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 3 του
Ν. 3852/10, συμφώνησε να συζητηθεί, ως κατεπείγον, είπε :

Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι,

Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 11034/29-5-2015 εισήγηση του Τμήματος
Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου επί του θέματος :

ΘΕΜΑ: Διάθεση - Ψήφιση πιστώσεων του προϋπολογισμού έτους 2015

Κύριε Πρόεδρε,

Στον προϋπολογισμό του Δήμου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος  για το

οικονομικό έτος 2015 είναι εγγεγραμμένη  πίστωση, ως εξής:

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ €

1

Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή

συμβιβαστικών πράξεων (περιλ. έξοδα

πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθ. οχλαζουσων

κληρονομιών, αποζημ. Εργολάβων - προμ/των

λόγω διαφυγ. κέρδους, δαπ/νες για χρέη)

00.6492.001
30.000,00
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Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 22/2015 ενέκρινε τον

εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος και της

εταιρείας με την επωνυμία “TEXET A.E.E.” (Λ. Ηρακλείου 62-Αθήνα),

προκειμένου να κλείσει εξωδικαστικά η υπόθεση που αφορά την υπ’ αριθμ.

404/2011 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, την οποία εξέδωσε

η εταιρεία σε βάρος του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για απαίτηση

κεφαλαίου 9.862,72 €, τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων, από 18-5-2011,

βάσει του οποίου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στην ανωτέρω εταιρεία

το ποσόν των 2.557,40 €.

Η Οικονομική Επιτροπή με την απόφαση 85/2015 ενέκρινε τον

εξώδικο συμβιβασμό μεταξύ του Δήμου Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος και της

εταιρείας με την επωνυμία “SOUNDCHECK”, (Ατομική

Επιχείρηση - Αγγελική Παραρά του Στυλιανού, Σκοπέλου 39 - Αγ. Ανάργυροι

Αττικής), προκειμένου να κλείσει εξωδικαστικά η υπόθεση που αφορά τις

αριθ. 1112/2012 και 1396/2012 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν.

Ιωνίας, τις οποίες εξέδωσε η εταιρεία σε βάρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικού

Κέντρου πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για συνολικό ποσό οφειλής

18.862,05 €, βάσει του οποίου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στην

ανωτέρω εταιρεία το ποσόν των 1.615,00 €

Οι ανωτέρω δαπάνες βαρύνουν τον Κ.Α. 00.6492.001 με τίτλο «Δικ/κά

έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων (περιλ.

έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης, εκκαθ. οχλαζουσων κληρονομιών, αποζημ.

Εργολάβων - προμ/των λόγω διαφυγ. κέρδους, δαπ/νες για χρέη)» ποσού

30.000,00 € του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015.

Για τις συγκεκριμένες δαπάνες, έχουν συνταχθεί οι προβλεπόμενες

Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης α/α 181/26.05.2015 ποσού 2.557,40€ και

182/26.05.2015 ποσού 1.615,00€, οι οποίες και καταχωρήθηκαν στο Μητρώο

Δεσμεύσεων, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 και την εγκύκλιο

30/19664/20-4-2011 περί εφαρμογής των διατάξεων του Π.Δ. 113/10 στους

Δήμους και τα δημοτικά ΝΠΔΔ, που εκδόθηκε από κοινού από το

ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.Δ. & το Υπ. Οικονομικών.

Επίσης, στον προϋπολογισμό του Δήμου  Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος

για το οικονομικό έτος 2015 είναι εγγεγραμμένες  πιστώσεις, ως εξής:
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ΣΥΝΟΛΟ 229.611,60 €

Παρακαλείται  η  Οικ. Επιτροπή, με απόφασή της, να ψηφίσει τις

ανωτέρω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 σύμφωνα με το

άρθρο 72 παρ. 1δ  του Ν. 3852/2010.

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση

μεταξύ των μελών της Ο.Ε., κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις

που καταγράφονται στο αριθ. 12/2015 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια

ο κ. Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ € Π.Α.Υ.

1

Προμήθεια Θυρών παρεμπόδισης

στάθμευσης και αποτροπής εισόδου

στον ελεύθερο χώρο του Ο.Τ. 11 πρώην

Δήμου Νέας Χαλκηδόνας

30.7133.002
2.000,00183/20.02.2015

2 Λοιπά έξοδα 80.8117.001
40.000,00184/29.05.2015

3 Διάφορες επιστροφές εσόδων 80.8261.001
150.000,00185/29.05.2015

4

Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή

φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών

εγκαταστάσεων

10.6273.001
9.550,00186/29.05.2015

5 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 35.6063.002
2.234,00187/29.05.2015

6

Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών

αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων

(περιλ. έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης,

εκκαθ. οχλαζουσων κληρονομιών,

αποζημ. Εργολάβων - προμ/των λόγω

διαφυγ. κέρδους, δαπ/νες για χρέη)

00.6492.001
25.827,60188/29.05.2015
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Η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της 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,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα

Εγκρίνει τις κατωτέρω δαπάνες και ψηφίζει αντίστοιχες πιστώσεις σε βάρος
των κατά περίπτωση αναφερομένων Κ.Α. του εγκεκριμένου
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, ως εξής:

Α)
α) ποσό 2.557,40 € σε βάρος του ΚΑ: 00.6492.001 του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 που αφορά τον εξώδικο

συμβιβασμό (αριθ. 22/2015 απόφαση Ο.Ε.) μεταξύ του Δήμου Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος και της εταιρείας με την επωνυμία “TEXET A.E.E.” (Λ. Ηρακλείου

62-Αθήνα), προκειμένου να κλείσει εξωδικαστικά η υπόθεση που αφορά την

υπ’ αριθμ. 404/2011 Διαταγή Πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν. Ιωνίας, την

οποία εξέδωσε η εταιρεία σε βάρος του πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για

απαίτηση κεφαλαίου 9.862,72 €, τόκων και λοιπών δικαστικών εξόδων, από

18-5-2011, βάσει του οποίου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στην εν

λόγω εταιρεία το ανωτέρω ποσόν των 2.557,40 € και

β) ποσό 1.615,00 € σε βάρος του ΚΑ: 00.6492.001 του εγκεκριμένου

προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015 που αφορά τον εξώδικο

συμβιβασμό (αριθ. 85/2015 απόφαση Ο.Ε.) μεταξύ του Δήμου Φιλαδέλφειας -

Χαλκηδόνος και της εταιρείας με την επωνυμία “SOUNDCHECK”, (Ατομική

Επιχείρηση - Αγγελική Παραρά του Στυλιανού, Σκοπέλου 39 - Αγ. Ανάργυροι

Αττικής), προκειμένου να κλείσει εξωδικαστικά η υπόθεση που αφορά τις

αριθ. 1112/2012 και 1396/2012 διαταγές πληρωμής του Ειρηνοδικείου Ν.

Ιωνίας, τις οποίες εξέδωσε η εταιρεία σε βάρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πνευματικού

Κέντρου πρώην Δήμου Ν. Φιλαδέλφειας για συνολικό ποσό οφειλής

18.862,05 €, βάσει του οποίου συμβιβασμού ο Δήμος θα καταβάλει στην εν

λόγω εταιρεία το ανωτέρω ποσόν των 1.615,00 €.

Β)
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ΣΥΝΟΛΟ 229.611,60 €

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 121/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ
(Ακολουθούν υπογραφές)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Κ.Α. ΠΟΣΟ € Π.Α.Υ.

1

Προμήθεια Θυρών παρεμπόδισης

στάθμευσης και αποτροπής εισόδου

στον ελεύθερο χώρο του Ο.Τ. 11 πρώην

Δήμου Νέας Χαλκηδόνας

30.7133.002
2.000,00183/20.02.2015

2 Λοιπά έξοδα 80.8117.001
40.000,00184/29.05.2015

3 Διάφορες επιστροφές εσόδων 80.8261.001
150.000,00185/29.05.2015

4

Φωτισμός και κίνηση με ηλεκτρισμό ή

φυσικό αέριο κτιρίων και λοιπών

εγκαταστάσεων

10.6273.001
9.550,00186/29.05.2015

5 Προμήθεια γάλακτος βάσει Σ.Σ.Ε. 35.6063.002
2.234,00187/29.05.2015

6

Δικ/κά έξοδα και έξοδα εκτ/σης δικ/κών

αποφ. ή συμβιβαστικών πράξεων

(περιλ. έξοδα πτώχευσης, κατάσχεσης,

εκκαθ. οχλαζουσων κληρονομιών,

αποζημ. Εργολάβων - προμ/των λόγω

διαφυγ. κέρδους, δαπ/νες για χρέη)

00.6492.001
25.827,60188/29.05.2015
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Ακριβές Αντίγραφο
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας
Διεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου

Λεβαντή Εμμανολία

Εσωτερική Διανομή :

1. Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών Υπηρεσιών
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέα
4. Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών
5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών
6. Δ/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου
7. Τμήμα Προμηθειών και Αποθήκης
8. Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του Δήμου & Διοικητικής

Μέριμνας
9. Σωματείο Εργαζομένων Δήμου

ΑΔΑ: ΩΚ14ΩΗΓ-ΛΕΥ
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