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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΚΕΑΣ
ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΕΑΣ ΣΤΙΣ 25/01/2012 ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ
ΣΤΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 322/23-01-2012 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
(ΑΡΘΡΟ 67 Ν.3852/2010)
ΘΕΜΑ 1ο:Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής του υπολόγου
Κορασίδη Νικολάου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης
Στυλιανός
ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής του
υπολόγου Πορίχη Ιωάννη.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης
Στυλιανός
ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πληρωμή
εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης
Στυλιανός
ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πάγια
προκαταβολή.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης
Στυλιανός
ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός πολυλειτουργικού
συστήματος XEROX WORK CENTRE για τις υπηρεσίες του Δήμου.
Εισηγητής: Αντιδήμαρχος – Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής κ. Βασιλάκης
Στυλιανός
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1ης/25-01-2012 συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής.
Στην Κέα και στο γραφείο του Δήμου στην Ιουλίδα, σήμερα στις 25/01/2012, ημέρα
Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Κέας, ύστερα από την 322/23-01-2012 πρόσκληση του Προέδρου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του
Ν.3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο 7 μελών βρέθηκαν παρόντα
τα παρακάτω 6 μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Βασιλάκης Στυλιανός
2. Βελισσαροπούλου Ειρήνη
3. Μαρούλης Φίλιππος
4. Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
5. Μορφωνιός Ιωάννης
6. Λέπουρας Στυλιανός

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ευαγγέλου Ιωάννης
(αν και προσκλήθηκε νόμιμα)

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Πετρή Βασιλική.
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ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού εντάλματος προπληρωμής του
υπολόγου Κορασίδη Νικολάου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 30/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 6.000,00€, στο όνομα του υπαλλήλου
του Δήμου Κορασίδη Νικολάου, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς
υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 12/2011 χρηματικό ένταλμα, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 26η του μηνός Μαΐου του έτους 2011.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι
δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 4.937,90€, το ποσό δε των
1.062,10€ που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης
λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του
Ν.3463/2006 και των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την υπ’ αριθ. 30/2011 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 6.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 12/2011 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 6.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη
Νικολάου με συνολικό ύψος δαπάνης 4.937,90€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου
του υπόλοιπου ποσού 1.062,10€ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το
ένταλμα αυτό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 1/2012
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ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού υπολόγου εντάλματος προπληρωμής
του υπολόγου Πορίχη Ιωάννη.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Με την υπ’ αριθ. 152/2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε η έκδοση
χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ποσού 3.000,00€, στο όνομα του υπαλλήλου
του Δήμου Πορίχη Ιωάννη, προκειμένου να πληρωθούν οι δαπάνες μεταφοράς
υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του Δήμου Κέας στο χώρο εναπόθεσής τους
στον Ασπρόπυργο Αττικής.
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ’ αριθ. 96/2011 χρηματικό ένταλμα, το οποίο
εισέπραξε ο υπόλογος την 12η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2011.
Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος, οι
δαπάνες που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.235,00€, το ποσό δε των
1.765,00€ που δεν δαπανήθηκε, επεστράφη στο ταμείο του Δήμου.
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση της απόδοσης
λογαριασμού και την απαλλαγή του υπολόγου.
Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του
Ν.3463/2006 και των άρθρων 32,33,34 και 37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την υπ’ αριθ. 152/2011 απόφασή της με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος
προπληρωμής ύψους 3.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Πορίχη Ιωάννη.
3. Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού για το υπ’ αριθ. 96/2011 χρηματικό ένταλμα
προπληρωμής, ύψους 3.000,00€, που εκδόθηκε στο όνομα του υπαλλήλου Πορίχη
Ιωάννη με συνολικό ύψος δαπάνης 1.235,00€ και επιστροφή στο ταμείο του Δήμου
του υπόλοιπου ποσού 1.765,00€ και απαλλάσσει τον υπόλογο κάθε ευθύνης για το
ένταλμα αυτό.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 2/2012
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ΘΕΜΑ 3ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για
πληρωμή εξόδων που απαιτούνται για τη μεταφορά ανακυκλώσιμων υλικών.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Στο άρθρο 172 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα εξής:
«1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής ή του κοινοτικού συμβουλίου, μπορεί
να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών,
γενικά, εφόσον η πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι
αδύνατη ή απρόσφορη.
2. Τα εντάλματα προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών ή κοινοτικών
υπαλλήλων».
Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. δ) του Ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει
για την έγκριση δαπανών.
Με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 αντικαταστάθηκε το άρθρο 103 του Ν. 3463/06, το
οποίο αναφερόταν στις αρμοδιότητες της Δημαρχιακής Επιτροπής, η οποία
αντικαταστάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή.
Με εντολή του Δημάρχου εγκρίθηκε η μετάβαση του υπαλλήλου Κορασίδη
Νικολάου στο Κορωπί Αττικής.
Προκειμένου να καλυφθούν οι δαπάνες μεταφοράς υλικών και συσκευασιών
ανακύκλωσης του Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής, παρακαλώ
να ληφθεί απόφαση για τη διάθεση πίστωσης 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ
20.6412.0001 του προϋπολογισμού έτους 2012 και για την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα του ίδιου υπαλλήλου.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72, 267 του Ν.3852/2010, του άρθρου 172 του
Ν.3463/2006 και του άρθρου 32 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
2. Την εντολή μετακίνησης του Δημάρχου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6412.0001 του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2012 για τα έξοδα μεταφοράς υλικών και συσκευασιών ανακύκλωσης του
Δήμου στο χώρο εναπόθεσής τους στο Κορωπί Αττικής.
2. Για την πληρωμή της ανωτέρω δαπάνης, εγκρίνει την έκδοση εντάλματος
προπληρωμής στο όνομα του υπαλλήλου Κορασίδη Νικολάου, ο οποίος υποχρεούται
να αποδώσει λογαριασμό μέσα σε προθεσμία τριών μηνών.
Η διαχείριση του ποσού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32,33,34 και
37 του ΒΔ 17/5-15/6/1959.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 3/2012
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ΘΕΜΑ 4ο: Έκδοση εντάλματος προπληρωμής και ψήφιση πίστωσης για πάγια
προκαταβολή.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής :
Στην παρ.1 του άρθρου 173 του Ν. 3463/06 ( Δ.Κ.Κ.) ορίζονται τα ακόλουθα:
Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να παρέχεται πάγια προκαταβολή
σε βάρος του σχετικού κωδικού αριθμού του προϋπολογισμού.
Με την απόφαση αυτήν ορίζονται :
α) Οι δαπάνες που θα αντιμετωπιστούν από την πάγια προκαταβολή και το ύψος
τους, στα όρια των πιστώσεων που έχουν εγγραφεί στους οικείους κωδικούς
αριθμούς του προϋπολογισμού.
β) Το ποσό της προκαταβολής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει για τους Δήμους με
πληθυσμό μέχρι δέκα χιλιάδες (10.000) κατοίκους το ποσό των δύο χιλιάδων ευρώ
(2.000€), όπου ανήκει και ο Δήμος μας.
γ) Ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και ο οποίος
θα ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με τις έγγραφες εντολές του δημάρχου και
προτείνω τον κ.Βιτάλη Παναγιώτη-Δημοτικό Ταμία του Δήμου Κέας.
Ο Δήμαρχος, μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών από την αρμόδια οικονομική
υπηρεσία, εκδίδει ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των πιστώσεων του
προϋπολογισμού για κάθε δαπάνη.
Τα χρηματικά εντάλματα εκδίδονται στο όνομα του δικαιούχου και σημειώνεται
σ΄ αυτά ότι η πληρωμή έγινε από την πάγια προκαταβολή.
Με το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη
ύψους μέχρι 2.000,00€ σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού.
Η διαχείριση της πάγιας προκαταβολής και η τακτοποίηση του υπολόγου θα γίνουν
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/06 και των άρθρων 35 και 37
του Β17/5-15/6/1959.
Το ποσό της πάγιας προκαταβολής μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τον υπόλογο για
κάλυψη δαπανών από τους παρακάτω κωδικούς.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

00.6116.0001 ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

ΠΟΣΟ
2.000,00

00.6494

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒ/ΦΩΝ & ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

10.6672

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

10.6614

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1.500,00

10.6634

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

1.000,00

10.6612

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2.000,00

1.000,00
500,00

10.6265.0002 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.000,00

20.6671.0001 ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

2.000,00

25.6412

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

70.6264.0003 ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ
70.6412

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

2.000,00
1.500,00
500,00

6

1η

Συνεδρία της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Κέας, 25ης Ιανουαρίου 2012

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, και αφού έλαβε
υπόψη της το άρθρο 173 του Ν.3463/06,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Διαθέτει πίστωση 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 80.8251.0003 με τίτλο “Πάγια
προκαταβολή για το Δήμο” για την πληρωμή οποιασδήποτε δαπάνης που αναφέρεται
στον παρακάτω πίνακα του προϋπολογισμού οικ. έτους 2012.
ΚΩΔΙΚΟΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΟΣΟ

00.6116.0001

ΑΜΟΙΒΕΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

2.000,00

00.6494

ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒ/ΦΩΝ & ΔΙΚ.ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

1.000,00

10.6672

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ

10.6614

ΛΟΙΠΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

1.500,00

10.6634

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

1.000,00

10.6612

ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΓΡΑΦ.ΥΛΗΣ & ΛΟΙΠΑ ΥΛΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ

2.000,00

10.6265.0002

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΠΛΩΝ & ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

1.000,00

20.6671.0001

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΩΝ

2.000,00

25.6412

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ ΦΟΡΤΟΕΚΦΟΡΤΩΣΗΣ

2.000,00

70.6264.0003

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧ/ΤΩΝ ΣΦΑΓΕΙΟΥ

1.500,00

70.6412

ΕΞΟΔΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

500,00

500,00

2.Ορίζει αρμόδιο δημοτικό υπάλληλο ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με
τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου και στο όνομα του οποίου θα εκδίδεται το
χρηματικό ένταλμα ύψους μέχρι 2.000,00€, τον κ. Βιτάλη Παναγιώτη-Δημοτικό
Ταμία του Δήμου Κέας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 4/2012
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ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΘΕΜΑ 1ο: Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ενός
πολυλειτουργικού συστήματος XEROX WORK CENTRE για τις υπηρεσίες του
Δήμου.
Ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης ανέφερε τα εξής:
Σύμφωνα με την περίπτωση δ της παραγράφου 1 του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 η
Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των
πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες
διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.
Ο Πρόεδρος αιτείται την διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ποσού ευρώ δύο χιλιάδες
εννιακόσια (2.900,00€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για την κάλυψη της
υπηρεσιακής ανάγκης που αφορά την προμήθεια ενός πολυλειτουργικού συστήματος
XEROX WORK CENTRE για τις υπηρεσίες του Δήμου και την έγκριση των
τεχνικών του προδιαγραφών, ως εξής:
-1 πολυλειτουργικό σύστημα XEROX WORK CENTRE 5325/5330/5335
Η εν λόγω δαπάνη στηρίζεται στις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/2006 και
του ΕΚΠΟΤΑ και θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7133 προϋπολογισμού οικ. έτους 2012 στον
οποίο έχει εγγραφεί πίστωση ευρώ τρεις χιλιάδες (3.000,00€).
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περίπτωση δ της παραγράφου 1.
2. Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 και του ΕΚΠΟΤΑ.
3. Την ύπαρξη εξειδικευμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του οικ. έτους 2012 και
στον ΚΑ 10.7133
4. Την εισήγηση του προέδρου.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει την προμήθεια ενός πολυλειτουργικού συστήματος XEROX WORK
CENTRE για τις υπηρεσίες του Δήμου και τις τεχνικές προδιαγραφές του προς
προμήθεια είδους.
Β) Διαθέτει και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.900,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σε
βάρος του ΚΑ 10.7133 με τίτλο “Έπιπλα και σκεύη” του προϋπολογισμού εξόδων
οικονομικού έτους 2012.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 5/2012
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Ο πρόεδρος

Βασιλάκης Στυλιανός

Τα μέλη

Βελισσαροπούλου Ειρήνη
Μαρούλης Φίλιππος
Μωραϊτου-Πουλάκη Μαρία
Μορφωνιός Ιωάννης
Λέπουρας Στυλιανός
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