ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 2ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 21 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 1238/16.1.2015 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. Καλούδης Κωνσταντίνος,

τακτικά μέλη, και 4. Γεωργίου Δημήτριος και

5.Πανταζόπουλος Ηλίας, αναπληρωματικά μέλη ότι οι κ.κ. 1.Κοκοτίνης Χρήστος, 2.Γιαννόπουλος
Θεμιστοκλής, 3. Μπασούρης Μαρίνα, 4.Σερέτη Χριστίνα, 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης

και 6.

Πίκουλα Αργυρώ τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε
την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντας στην συνεδρίαση είναι η Πρόεδρος του Σωματείου
εργαζομένων κ. Καραγιαννίδου
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 14/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πίστωσης
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος που εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. 1113/2015 έγγραφό του Αντιδημάρχου κ.
Γιαννάκη στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε: 1)την διάθεση πίστωσης ύψους δέκα τριών χιλιάδων εφτακοσίων
εβδομήντα έξι ευρώ (13.776,00€) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την προμήθεια επτά αυτόματων
εξωτερικών απινιδωτών προκειμένου να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία στο Δήμο Ηλιούπολης όπως
αθλητικές εγκαταστάσεις, δημαρχείο, ΚΑΠΗ, κλπ. Το ποσό της δαπάνης θα βαρύνει τον Κ.Α.
15.7135.0019 προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 του Δήμου Ηλιούπολης με την ΑΑΥΣΥΜ 134.
2) τον καθορισμό τρόπου εκτέλεσης, με απ’ ευθείας ανάθεση.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και τον Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Ψηφίζει πίστωση ποσού δέκα τριών χιλιάδων εφτακοσίων εβδομήντα έξι ευρώ (13.776,00) €
συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ

23%
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προϋπολογισμού του Δήμου, για την προμήθεια επτά αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών οι οποίοι
1

θα τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία του Δήμου, όπως αθλητικές εγκαταστάσεις, δημαρχείο,
ΚΑΠΗ, κλπ.
2. Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με την διαδικασία της απευθείας
ανάθεσης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 14/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 22.1.2015
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