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ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΟΙΚ. ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ 22-6-2015
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 17
ΑΡΙΘ. ΑΠΟΦ. 241
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 17 / 22-6-2015 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής.
Αριθμ. Απόφασης 241 / 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Διάθεση πίστωσης ποσού 475,80 € για την υλοποίηση σύμβασης με την εταιρεία
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.
Στο Δημοτικό Κατάστημα, 22-6-2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00, συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική επιτροπή ύστερα από την 28117/18-6-2015
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κ. Ζιγκερίδη Δημήτριου, που επιδόθηκε σε
καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από τα
εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ζιγκερίδης Δημήτριος
2. Γαλανός
Αριστείδης
(Αρίστος)
3. Τσακιρίδης Αναστάσιος
4. Γενίτσαρη
Παρασκευή
(Παρή)
5. Γιαρένης Χρήστος

1. Αλεξούδη
Αναστασία
(Νατάσσα)
2. Βαρσάμης Νικόλαος
3. Ωραιόπουλος Λάζαρος
4. Μιχαηλίδης Βασίλειος

Σύμφωνα με την υπ αρ. 1148/31-10-2014 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών κ.
Δανιηλίδη Συμεών Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ορίζεται ο Αντιδήμαρχος
Διοικητικού-Οικονομικού κ. Ζιγκερίδης Δημήτριος.
Σύμφωνα με την υπ αρ. 31/2011 απόφαση Δημάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του Δήμου κ. Καπακίδου Κυριακή.
ΟΜΟΦΩΝΑ Αποφασίσθηκε η συζήτηση 8 (οκτώ) θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης.
Τα θέματα συζητήθηκα με την εξής σειρά: 1ο έκτακτο, 2ο έκτακτο, 3ο έκτακτο, 4ο
έκτακτο, 5ο έκτακτο, 6ο έκτακτο, 7ο έκτακτο, 8ο έκτακτο, 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο, 8ο και
9ο θέματα ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος, αφού εισηγήθηκε το 5ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης Διάθεση πίστωσης
ποσού 475,80 € για την υλοποίηση σύμβασης με την εταιρεία ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε., έθεσε
υπόψη της επιτροπής την με αριθ. 319/2015 εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών, με
το παρακάτω περιεχόμενο:
ΘΕΜΑ : Διάθεση πίστωσης ποσού 475,80 € για την υλοποίηση σύμβασης με την εταιρία
ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.

1

ΑΔΑ: 73ΥΣΩΚΙ-ΦΚ9

Με την αρ. 4257/15-7-2014 σύμβαση ανατέθηκαν στην εταιρία ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
Α.Ε. οι εργασίες για την παραγωγή τριών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών μηνυμάτων και
αντίστοιχες αναπαραγωγές μηνυμάτων σε BETA-DVD και CD για τις ανάγκες των
ενημερωτικών εκστρατειών και εξορμήσεων εθελοντικής αιμοδοσίας, αιμοπεταλιοδοσίας,
δωρεάς βλαστοκυττάρων και συμμετοχής στο Μητρώο Δωρητών Οργάνων Σώματος, για
το διάστημα Οκτώβριος 2014 μέχρι Ιούνιο 2015, συνολικής δαπάνης 5.535,00 € μαζί με
το ΦΠΑ.
Με την αρ. 52/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διατέθηκε πίστωση
ποσού 3.214,20 € σε βάρος του ΚΑ 00.6431 «Έξοδα ενημέρωσης και προβολής
δραστηριοτήτων του Δήμου» του προϋπολογισμού εξόδων οικονομικού έτους 2015 για
την υλοποίηση της παραπάνω σύμβασης. Επειδή το πραγματικό υπόλοιπο της παραπάνω
σύμβασης στις 31-12-2014 ήταν 3.690,00 € και εκ παραδρομής διατέθηκε μόνο το ποσό
των 3.214,20 € απαιτείται η διάθεση επιπλέον πίστωσης ποσού 475,80 €.
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή να διαθέσει, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν. 3852/10
‘‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης’’ πίστωση ποσού 475,80 € σε
βάρος του κωδικού εξόδων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 00.6443
«Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών» για την ολοκλήρωση της αρ.
42757/15-7-2014 σύμβασης με την εταιρία ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.
Ο υπάλληλος του
γραφείου
προϋπολογισμού

Ο ασκών χρέη προϊσταμένου
οικονομικών υπηρεσιών

Η προϊσταμένη διεύθυνσης
διοικητικών & οικονομικών
υπηρεσιών

Σπανίδης Αναστάσιος

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη ν΄ αποφασίσουν σχετικά

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Πρόεδρος και τα μέλη της εξέθεσαν, 2)
την υπ’ αριθ. 319/2015 εισήγηση του Οικονομικού Τμήματος του Δήμου με τα
συνημμένα δικ/κα, 3) την αρ. 4257/15-7-2014 σύμβαση με την εταιρεία ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ
Α.Ε., 4) την αρ. 52/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και 5) τις διατάξεις του
άρθρου 72 του Ν.3852/2010.

Αποφασίζει Ομόφωνα

Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 475,80 € σε βάρος του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 ΚΑ 00.6443 «Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών
ή τοπικών εορτών», για την ολοκλήρωση της αρ. 42757/15-7-2014 σύμβασης με την
εταιρία ΠΑΡΑΜΑΟΥΝΤ Α.Ε.
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Το χρηματικό ένταλμα θα εκδοθεί στα όνομα του δικ/χου με βάση τα νόμιμα
δικαιολογητικά.

Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12, 13, 14 και 15 του από 17/5-15/6/59 Β.Δ/τος “Περί οικονομικής διοικήσεως
και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων”.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθ. 241/2015
Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΙΓΚΕΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Γαλανός Αριστείδης (Αρίστος)
Τσακιρίδης Αναστάσιος
Γενίτσαρη Παρασκευή (Παρή)
Γιαρένης Χρήστος
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