ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 16ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 2 Ιουνίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε

η

Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 15351/29-5-2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 5. Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικό
μέλος, ότι οι κ.κ. 1.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Καλούδης Κων/νος, 3. Κοκοτίνης Χρήστος, 4.
Μαργαρώνης Παναγιώτης και 5. Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στην συνεδρίαση είναι οι υπάλληλοι
κ.κ. Κατσάρης,Κακάτσιος.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 121/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: «Καθορισμός τρόπου ανάθεσης»
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για
την ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά στον καθορισμός τρόπου ανάθεσης με τίτλο «καθορισμός
τρόπου ανάθεσης», εκτός ημερησίας διατάξεως.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε
την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’
αριθ. πρωτ. 15391/29-5-2015 έγγραφο του κ. Δημάρχου που έχει ως εξής: Με την υπ. αριθ. 78/2015
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής έγινε η ψήφιση πίστωσης του συνολικού ποσού: 9.000,000€ σε βάρος
του Κ.Α. 15.7341.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου (ΑΑΥΣΥΜΒ 375) προκειμένου να καλυφθεί
το σύνολο των υπόλοιπων δαπανών από τον Δήμο για την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης
συγχρηματοδοτούμενης Πράξης ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΤοπΣΑ) με MIS 457596. Το σύνολο
των δαπανών αφορούν σε : οργάνωση ημερίδας και των προβλεπόμενων θεματικών εργαστηρίων
(workshops), καταχωρήσεις Τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ καθώς και στην έκδοση του οδηγού
καλών πρακτικών που θα προκύψει από το έργο. Το έργο υλοποιείται από την ΑΣ Συνεργασία για την
απασχόληση στην οποία ο Δήμος συμμετέχει ως εταίρος.
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη απόφασης για τον Καθορισμό
του τρόπου εκτέλεσης με απ’ ευθείας ανάθεση για την «Έκδοση οδηγού καλών πρακτικών στο πλαίσιο του
έργου ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΤοπΣΑ)» με MIS 457569 , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρο
3 της Υ.Α. 11398/93 (ΕΚΠΟΤΑ), προϋπολογισμού 2.952,00 € στον Κ.Α. 15.7341.0001.
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Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ) , την παρ.1 του
άρθρου 3 της Υ.Α 11398/93 (ΕΚΠΟΤΑ)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση του θέματος.
2. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης για την «Έκδοση οδηγού καλών πρακτικών στο πλαίσιο του έργου
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ (ΤοπΣΑ).» με MIS 457569, με την διαδικασία της απ’ ευθείας
ανάθεσης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 121/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 4.6.2015

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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