
 
 

 
 

 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
 
 
 
 

         ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ  

ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

   
Νέα Φιλαδέλφεια   4/7/2017  
  
Αριθ. Πρωτ. : 16528 

     ∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών 
Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του ∆ήµου  
 

Γραφείο  Οικ. Επιτροπής 

                         
 

Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληρ.        : Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.          :  213-2049085-086 
Fax           :  213-2049006 
 

   

 
Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  

 
Από το πρακτικό της αριθ. 24/2017 τακτικής Συνεδρίασης 

της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος 
 

Αριθ. Απόφασης : 159/2017                                  
 
                                                                                             

                             Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
                                                                                                                                                            
                                         «Ορισµός  υπολόγου  - Έκδοση 

εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.800 € 
προς πληρωµή της ΕΥ∆ΑΠ  για την  
κατασκευή  νέων παροχών ύδρευσης-
∆ιάθεση πίστωσης»      

 
 

Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (∆εκελείας 97-Γραφείο 
∆ηµάρχου) σήµερα στις 28 του µήνα Ιουνίου του έτους 2017, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10 π.µ. συνήλθε σε  Συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου 
Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος µετά την υπ΄αριθ. 15313/24/23-6-2017 έγγραφη 
πρόσκληση του ∆ηµάρχου και Προέδρου αυτής κ. Αριστείδη Βασιλόπουλου, 
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 Α΄. 
 
 
 

ΑΔΑ: 7ΓΡΠΩΗΓ-72Λ



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

1) Βασιλόπουλος Αριστείδης, ∆ήµαρχος και Πρόεδρος  2) Πρελορέντζος 
Αρσένιος-Γεώργιος 3) Καλαµπόκης Ιωάννης 4) Λάλος-Αναγνώστου 
Μιχαήλ 5) Γαλαζούλα Αλίκη και 6) Ανανιάδης Νικόλαος, µέλη. 

 
ΑΠΟΝΤΕΣ  
 

1) Κόντος Απόστολος, Αντιπρόεδρος 2) Γεωργαµλής Λύσσανδρος και 3) 
Πλάτανος Ελευθέριος, οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα 
κλητεύθηκαν.  

 
 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
και εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :  

 
 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 
Θέτω υπόψη σας την αριθ. πρωτ. 15027/20-6-2017 εισήγηση της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου επί του θέµατος :  
 
Θέµα: 
 
 
 
 
 

Αίτηµα   για  λήψη απόφασης   ορισµού   υπολόγου  για 

έκδοση εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.800 € προς 

πληρωµή της ΕΥ∆ΑΠ  για την  κατασκευή  νέων παροχών 

ύδρευσης-∆ιάθεση πίστωσης. 

 

  Κύριε Πρόεδρε, 
 

Θα θέλαµε να σας ενηµερώσουµε ότι ο ∆ήµος Φιλαδέλφειας-

Χαλκηδόνος  θα αιτηθεί την  κατασκευή τριών (3) νέων παροχών ύδρευσης 

στα κάτωθι κτίρια και κοινόχρηστους χώρους : 

 

1. ∆ηµοτικό Γυµναστήριο «ΑΤΑΛΛΟΣ» επί της οδού Τρωάδος 2 

στη  δηµοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

2. Κοινόχρηστος Χώρος επί της οδού Μανδηλαρά 310Ας στη 

∆ηµοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

3. Παιδικός σταθµός επί της οδού Κηφισού 64Α στη ∆ηµοτική 

ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. 

 

Το ποσό για τις τρείς(3) νέες παροχές ύδρευσης ανέρχεται στα 1.800€.  

 

∆εδοµένου ότι θα πρέπει να γίνει άµεσα η καταβολή του 

παραπάνω  ποσού στην  ΕΥ∆ΑΠ, παρακαλούµε να εγκρίνετε  την  έκδοση 

ΑΔΑ: 7ΓΡΠΩΗΓ-72Λ



εντάλµατος  προπληρωµής  στο όνοµα του κ. Κίτσιου Χρήστου, Πολιτικού 

Μηχανικού ΤΕ,  υπαλλήλου  της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  

∆ήµου µας. Στο χρηµατικό ένταλµα  που θα εκδοθεί δεν θα 

συµπεριλαµβάνεται τιµολόγιο  της  ΕΥ∆ΑΠ, διότι η  εταιρεία  εκδίδει το 

τιµολόγιο  αφού πληρωθεί. Για το λόγο αυτό θα  πρέπει  να  εκδοθεί  

χρηµατικό  ένταλµα  προπληρωµής  στο  όνοµα του ανωτέρω υπαλλήλου  

του ∆ήµου, ο οποίος  θα  ολοκληρώσει  τη  διαδικασία για την κατασκευή 

παροχής ύδρευσης. Η  πληρωµή  της  ΕΥ∆ΑΠ  θα  γίνει  από  την  

Ταµειακή  Υπηρεσία  µέσω  Internet Banking.   

Η ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών στην οποία κοινοποιείται 

το παρόν θα πρέπει  να  λάβει µέριµνα περί των σχετικών ΠΑΥ και 

ψήφισης πίστωσης.  

 
Καλείστε 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. 24/2017 Πρακτικό της Επιτροπής. Στη συνέχεια ο κ. 
Πρόεδρος κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά. 
 
Στη συνέχεια η Ο.Ε., αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση του κ. Προέδρου, 

είδε τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν. 3463/06 (∆ηµοτικός Κώδικας), του 

άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και των άρθρων 32, 33, 

34 και 37 του από 17-5/15-6-59 Β. ∆ιατάγµατος  

 
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  οµόφωνα 

 
 

Α. Εγκρίνει, για τους αναλυόµενους στην εισήγηση της παρούσας λόγους,  

την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 1.800,00 € για την 

πληρωµή της E.Υ∆.ΑΠ. για  την κατασκευή τριών (3) νέων παροχών 

ύδρευσης στα κάτωθι κτίρια και κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου : 

 

1. ∆ηµοτικό Γυµναστήριο «ΑΤΑΛΛΟΣ» επί της οδού Τρωάδος 2 

στη  δηµοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

2. Κοινόχρηστος Χώρος επί της οδού Μανδηλαρά 310Ας στη 

∆ηµοτική Ενότητα Νέας Φιλαδέλφειας 

3. Παιδικός σταθµός επί της οδού Κηφισού 64Α στη ∆ηµοτική 

ενότητα Νέας Χαλκηδόνας. 

 

Το ένταλµα προπληρωµής θα εκδοθεί στο όνοµα του οριζόµενου 

ως υπολόγου κ.  Κίτσιου Χρήστου, Πολιτικού Μηχανικού ΤΕ, υπαλλήλου 
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της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου. Στο χρηµατικό ένταλµα  που 

θα εκδοθεί δεν θα συµπεριλαµβάνεται τιµολόγιο  της  ΕΥ∆ΑΠ, διότι η  

εταιρεία  εκδίδει το τιµολόγιο  αφού πληρωθεί. Για το λόγο αυτό θα  πρέπει  

να  εκδοθεί  χρηµατικό  ένταλµα  προπληρωµής  στο  όνοµα του ανωτέρω 

υπαλλήλου  του ∆ήµου, ο οποίος  θα  ολοκληρώσει  τη  διαδικασία για την 

κατασκευή παροχής ύδρευσης. Η  πληρωµή  της  ΕΥ∆ΑΠ  θα  γίνει  από  

την  Ταµειακή  Υπηρεσία  του ∆ήµου µέσω  Internet Banking.   

 
Β. Ορίζει προθεσµία δύο (2) µηνών από λήψεως της παρούσης για την 
απόδοση λογαριασµού της διαχειρίσεως των ληφθέντων χρηµάτων από τον 
υπόλογο υπάλληλο. 
 
Γ. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης ποσού χιλίων οκτακοσίων ευρώ (1.800,00 

€) ΠΑΥ: 307/2017 σε βάρος του ΚΑ: 30.6279.002 του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου οικ. έτους 2017 για την κάλυψη της δαπάνης. 

 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό  159/2017 
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:  

 
 

                              Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                   ΤΑ  ΜΕΛΗ 
(Ακολουθούν υπογραφές) 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη της Υπηρεσίας                                          
∆ιεκπ/σεως Αρχείου-Πρωτοκόλλου  
 
 
Λεβαντή Εµµανολία 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή : 
 

1. Τµήµα Προϋπολογισµού, ∆ιπλογραφικού και Φορολογικών Υποθέσεων  
2. Τµήµα Λογιστηρίου 
3. Τµήµα Ταµείου 
4. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
5. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
6. Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
7. Τµήµα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων του ∆ήµου   
8. Ορισθέντα υπόλογο υπάλληλο του ∆ήµου κ. Χρ. Κίτσιο 
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