ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από τα πρακτικά
Της 22ης Συνεδρίασης (19/10/2011)
ΤΗΣ 3ης ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Αρ. Απόφασης : 41
To Συμβούλιο της 3ης Δημοτικής Κοινότητας Ανατολικού Τομέα Πειραιά,
συνεδρίασε σήμερα ημέρα Τετάρτη 19/10/2011 και ώρα 19.00 , στο δημοτικό
κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Δημητρίου Φαληρέως 5, μετά από εμπρόθεσμη
πρόσκληση του προέδρου κου Δημητρίου Αράπη με αρ.πρωτ. 172/17.10.2011 που
κοινοποιήθηκε σύμφωνα με το νόμο, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα
της ημερήσιας διάταξης.
Κατά τη συνεδρίαση o Πρόεδρος διαπίστωσε ότι το Σώμα βρίσκεται σε
νόμιμη απαρτία και σε σύνολο 11 συμβούλων ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : 9
1) ΑΡΑΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
2) ΗΛΙΑΚΗ-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΟΥ ΜΑΡΙΑ
3) ΚΟΡΡΕΣ ΜΙΧΑΗΛ
4) ΚΟΡΚΙΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
5) ΛΕΓΑΚΗ ΛΟΥΚΙΑ
6) ΜΕΤΑΞΩΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
7) ΠΟΥΛΙΚΑΡΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
8) ΡΑΛΛΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ
9) ΤΣΑΚΜΑΚΗ ΜΑΡΙΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ : 2
1) AΓΓΕΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
2) ΔΑΝΙΗΛ ΕΛΕΝΗ

Πρόεδρος : ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ
Γραμματεας ΣΥΜΕΛΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΘΕΜΑ 1Ο : «Κατάρτιση και ανάλυση ανά Κωδικό Αριθμό του Προϋπολογισμού της
Γ΄Δημοτικής Κοινότητας έτους 2012».
Απόφαση 41η
Το Συμβούλιο της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας συζητεί το πιο πάνω θέμα ύστερα από
πρόταση του προέδρου κ. Δημητρίου Αράπη, που υπέβαλε προς έγκριση αναλυτικό
σχέδιο του προϋπολογισμού εξόδων της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας, με τις
προβλεπόμενες δαπάνες που αναφέρονται σε εκδηλώσεις, προμήθειες, εργασίες και
λοιπά έξοδα για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών.
Το θέμα συζητείται νόμιμα, γιατί είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη.
Μετά από διεξοδική συζήτηση μεταξύ του προέδρου και των συμβούλων τίθεται το
θέμα σε ψηφοφορία όπου μειοψηφεί ο κ. Μιχάλης Κορρές και δηλώνει παρούσα η κ.
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Μαρία Τσακμάκη με την αιτιολογία ότι δεν τους ικανοποιεί η κατάρτιση του
προϋπολογισμού.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας αφού έλαβε υπόψη την πρόταση του
εισηγητή.
Αφού είδε τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 άρθρα 83 «περί αρμοδιοτήτων των
Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων» και 86 «περί προϋπολογισμού της
Δημοτικής Κοινότητας» καθώς και την με αριθμό 488/19.9.2011 απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζεται το ανώτατο ύψος του
προϋπολογισμού εξόδων των Δημοτικών Κοινοτήτων που για την Γ΄Δημ. Κοινότητα
είναι 30.000 €.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εισηγείται την έγκριση του Προϋπολογισμού της Γ΄Δημοτικής Κοινότητας για το
οικονομικό έτος 2012, με τις προβλεπόμενες δαπάνες αναλυτικά ανά κωδικό αριθμό.
Aκριβές αντίγραφο
Εκ του πρωτοτύπου
Πειραιάς 26.10.2011
H ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΥΜΕΛΑ ΜΥΣΤΑΚΙΔΟΥ

ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΡΑΠΗΣ

Γ΄ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑ ΚΩΔΙΚΟ ΑΡΙΘΜΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2012

15.6264.01

Συντήρηση και επισκευή τηλετυπικών, τηλεομοιοτυπικών
και λοιπών μηχανημάτων (αριθμομηχανές, πολύγραφος,
φωτοτυπικά μηχανήματα fax κ.λ.π)
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500 €

15.6264.02

Συντήρηση και επισκευή κλιματιστικών μηχανημάτων

500 €

15.6264.03

Δαπάνη επισκευής ή αναβάθμιση και προμήθεια ανταλλακτικών της πάσης φύσεως τερματικών προσωπικών Η/Υ
(PC), εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών συσκευών

500 €

15.6265.01

Δαπάνες για αναγόμωση πυροσβεστήρων

500 €

15.627401

Δαπάνες καθαρισμού γραφείων (καθαρισμός υαλ/κων,
Μοκετών, κουρτινών, απολυμάνσεις)

1.000 €

(Εξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων Δημοτικών
Διαμ/των Ν.3463/06 αρ.119 παρ. 1& 2)

8.000 €

15.6472.01

΄Εξοδα αθλητικών δραστηριοτήτων Δημοτικών Διαμ/των

1.000 €

15.6473.01

΄Εξοδα οργάνωσης εκδηλώσεων για θέματα παιδείας
(βραβεύσεις μαθητών κ.λ.π)

750 €

΄Εξοδα οργάνωσης κοινωνικών δραστηριοτήτων Δημοτικών
Διαμερισμάτων

750 €

15.6471.03

15.6473.02
15,6474,01

΄Εξοδα λοιπών παρεμφερών δραστηριοτήτων Δημοτικών
Διαμερισμάτων

1.500 €

Δαπάνες διαλέξεων σεμιναρίων κ.λ.π για την αντιμετώπιση
κοινωνικών προβλημάτων

1.500 €

15.6612.01

Προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείων

1.000 €

15.6613.01

Προμήθεια χαρτιού, υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
Εκτυπώσεων για φωτοτυπικά μηχανήματα και τηλεομοιοτυκά.

500 €

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για εκτυπωτές φωτοτυπικά
κ.λ.π μηχανήματα (μελανοταινές, toner, print. cartridge κ.λ.π)

500 €

15.6474.02

15.6613.02
15.6614.01

Λοιπές προμήθειες ειδών γραφείου (σφραγίδες, χαρτοφύλακες
μετροταινίες, πινακίδες κ.λ.π)

200 €

15.6615.07

Εκτυπώσεις, εκδόσεις, βιβλιοδετήσεις

156634

Προμήθεια καθαριότητας και ευπρεπισμού

300 €

15.6654.01

Προμήθεια αναλωσίμων υλικών για fax

300 €

15.6661.61

Yλικά συντήρησης και επισκευής κτιρίων

500 €

15.6681

Υλικά φαρμακείου

200 €
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1.500 €

15.7133.01

Προμήθεια επίπλων και σκευών

15.7134.01

Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών λογισμικού αυτόματισμού γραφείων, εκτυπωτών και λοιπών περιφερειακών
συσκευών για υποστήριξη των υπηρεσιακών μονάδων του Δ.Π

15.7135.01

15.7135.02

Προμήθεια μηχανημάτων (γραφομηχανές, αριθμομηχανές
ψύκτες ύδατος, ανεμιστήρες, ηλεκτρικές σκούπες, θερμάστρες
μηχανή γραμματοσήμανσης κ.λ.π)
Προμήθεια μηχανημάτων κλιματισμού, ιονισμού εξαερισμού
Θέρμανσης

1.000 €

2.000 €

500 €
1.000 €

15.7135.03

Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών fax κ.λ.π

15.7135.04

Προμήθεια φωτοτυπικών φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων
κ.λ.π

2.500 €

Προμήθεια για την υλικοτεχνική υποδομή της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων για την οργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων (TV , DVD κ.λ.π).

1.000 €

15.7135.29
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500 €

