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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΑ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΠΟΦΑΣΗ Αρ. 49
Της 7ης συνεδρίασης που έγινε την Παρασκευή 2 Φεβρουαρίου 2018, ύστερα από τη µε αριθ.
πρωτ. 4554/94/29.1.2018 πρόσκληση που επιδόθηκε νόµιµα.
Πρόεδρος είναι η κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά.
Παρόντες είναι οι κ.κ. Αντωνάκου Σταυρούλα, Βεντούρης Ανδρέας, Ζηλάκου Χαραλαµπία,
Καλογερόγιαννης Παναγιώτης, Μελά Σταυρούλα τακτικά µέλη, Αστεριάδου Καλλιόπη και
Σιγαλάκος Κυριάκος αναπληρωµατικά µέλη.
Απόντες είναι οι κ.κ. Βοϊδονικόλας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος,
Καρβουνάς Νικόλαος, Κάρλες Αναστάσιος και Σαλπέας Ηλίας.

Αργουδέλης Αλέξανδρος,

Αρχίζει η συνεδρίαση αφού η Επιτροπή βρίσκεται σε νόµιµη απαρτία σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 1 του Ν. 3852/10

ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
Με πρόταση της Προέδρου και σύµφωνη γνώµη των υπολοίπων µελών της, η Ο.Ε. κηρύσσει
κατεπείγον το πιο κάτω θέµα, σύµφωνα µε το Ν. 3852/10, άρθ. 75 παρ. 3, και το συζητά προ
ηµερήσιας διάταξης µε α.α. 4ο και τίτλο:
Έγκριση δαπάνης, συνολικού ποσού 24.500,00 € σε βάρος των προϋπολογισµών των
οικονοµικών ετών 2018-2019 διάθεση πίστωσης ποσού 17.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.
10.6654.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018, για ολοκληρωµένες
υπηρεσίες εκτύπωσης 2018 - 2019.
Η Οικονοµική Επιτροπή ασχολείται µε το θέµα ύστερα από τη λήψη των πιο κάτω
εγγράφων:
• του πρωτογενούς αιτήµατος της ∆/νσης Πληροφορικής – Τµήµα ∆ιοικητικής
Υποστήριξης και Εισαγωγής Στοιχείων (Α∆ΑΜ 18REQ002590745 2018-01-26)
• του µε αριθµ. 292 αίτηµα ανάληψης δαπάνης µε α/α 375 του µητρώου δεσµεύσεων ποσού
17.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6654.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού
έτους 2018, για ολοκληρωµένες υπηρεσίες εκτύπωσης 2018 - 2019.
Στη συνέχεια, η Ο.Ε. αφού είδε τις σχετικές διατάξεις:
•
•
•

του Ν. 3852/10 (άρθρο 72 "περί αρµοδιοτήτων της Οικονοµικής Επιτροπής"),
του Π.∆ 80/2016 (διατάκτες),
του Ν. 4013/11 (ΚΗΜ∆ΗΣ) και του άρθρου 38 του Ν. 4412/16 (ΚΗΜ∆ΗΣ) όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
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•

την Υ.Α 57654/23-5-2017 (ΦΕΚ 1781/2017 τεύχος Β) του υπουργείου Οικονοµίας και
Ανάπτυξης)

Στη συνέχεια, η Ο.Ε. αφού άκουσε τις απόψεις της Προέδρου και των µελών της και µετά
από διαλογική συζήτηση,
Αποφασίζει Οµόφωνα

1. Θεωρεί το θέµα κατεπείγον και το συζητά προ ηµερησίας διάταξης.
2. Εγκρίνει τη δαπάνη συνολικού ποσού 24.500,00 € σε βάρος των προϋπολογισµών
των οικονοµικών ετών 2018-2019 και διαθέτει πίστωση ποσού 17.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α. 10.6654.04 του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2018,
για ολοκληρωµένες υπηρεσίες εκτύπωσης 2018 - 2019 (σχετ. τα µε αριθ. 292 αίτηµα
ανάληψης δαπάνης µε α/α 375 του µητρώου δεσµεύσεων).

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΑΘΗΝΑ ΓΛΥΚΑ –
ΧΑΡΒΑΛΑΚΟΥ
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