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.: 123/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψηφίσεις πιστώσεων υπηρεσιών του Δήμου.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε
το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ.
14792/2015, 15398/2015 & 15399/2015 έγγραφα, που αντίστοιχα έχουν ως εξής:


Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση πίστωσης ποσού 7.896,60 €,
με το Φ.Π.Α. για την «Προμήθεια και ανάπλαση κεριού», για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου
σε βάρος του Κ.Α. 45.6699.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου και τον καθορισμό του
τρόπου εκτέλεσης , σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 3 της Υ.Α. 11398/93 (ΕΚΠΟΤΑ) (ΑΑΥΣΥΜ
448)



Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση πίστωσης ποσού 3.000,00 €
σε βάρος του Κ.Α. 10.6111.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, για την παροχή
υπηρεσιών νομικών συμβούλων σε εξειδικευμένα θέματα κάλυψης νομικής υποστήριξης, βάσει της
παρ. 5 άρθρο 158 του Δ.Κ.Κ. (ΑΑΥ 443).



Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή ψήφιση πίστωσης ποσού 181,98 € σε
βάρος του Κ.Α. 15.7341.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Κατασκευή νέου
διώροφου Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αγαμέμνονος» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τ.Π.2015) για την
ανάκληση της κατανομής από την Τράπεζα της Ελλάδος , βάσει της παρ. 5 άρθρο 158 του Δ.Κ.Κ.
(ΑΑΥ 444).
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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), παρ.1 του
άρθρου 3 της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Ψηφίζει πίστωση ποσού επτά χιλιάδων οκτακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και εξήντα λεπτών (7.896,60)
με το Φ.Π.Α. σε βάρος του Κ.Α. 45.6699.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου, για την
«Προμήθεια και ανάπλαση κεριού», για τις ανάγκες του Δημοτικού Κοιμητηρίου και καθορίζει τον
τρόπο εκτέλεσης της προμήθειας και ανάπλασης κεριού με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
(ΑΑΥΣΥΜ 448)
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού τριών χιλιάδων ευρώ (3.000,00) σε βάρος του Κ.Α. 10.6111.0001 του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Παροχή υπηρεσιών νομικών συμβούλων σε
εξειδικευμένα θέματα κάλυψης νομικής υποστήριξης» (ΑΑΥ 443)
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού εκατόν ογδόντα ενός ευρώ και ενενήντα οκτώ λεπτών (181,98) σε βάρος του
Κ.Α. 15.7341.0002 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Κατασκευή νέου διώροφου
Παιδικού Σταθμού επί της οδού Αγαμέμνονος» (ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΟ Τ.Π.2015) για την ανάκληση της
κατανομής από την Τράπεζα της Ελλάδος , βάσει της παρ. 5 άρθρο 158 του ΔΚΚ (ΑΑΥ 444)

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 123/2015 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 3.6.2015

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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