ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 6ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα
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Μαρτίου 2015, ημέρα

Τετάρτη

και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 6951/6.3.2015 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.Μπασούρης Μαρίνος, 3.
Κορμά-Γκουτζιάνα Δήμητρα, τακτικά μέλη, και 4.Πανταζόπουλος Ηλίας, και 5. Κουρής Μιχαήλ
αναπληρωματικά μέλη ότι οι κ.κ. 1.Κοκοτίνης Χρήστος Αντιπρόεδρος, 2.Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής,
3 Καλούδης Κων/νος 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. Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται οι υπάλληλοι κ.κ. Κελέσης και Μπελιάς
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 45/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων.
O Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη
των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7427/2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ.
Χατζηδάκη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική επιτροπή τις ψηφίσεις πιστώσεων των κάτωθι :
1. Της προμήθειας ¨Προμήθεια πλήρως εγκατεστημένου ειδικού εξοπλισμού γηπέδου ¨ ποσού 15.000,00€
που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7135.0024 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΙ
ΠΟΡΟΙ. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α.Α.Υ.ΣΥΜ 344/15. Ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω
προμήθειας καθορίζεται με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
2. Της προμήθειας ¨Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πάσης φυσεως ¨ ποσού 10.000,00€ που θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0032 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Για
το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Α.Α.Υ.ΣΥΜ 345/15. Ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας
καθορίζεται με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
Στην συνέχεια ο κ. Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. πρωτ.
7001/2015 έγγραφό του , στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη ή μη απόφασης για την ψήφιση
πίστωσης για την πληρωμή δαπανών που αφορούν στις «Συνδρομές σε εφημερίδες περιοδικά και ηλεκτρονικά
μέσα» ετών 2015-2016.
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Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των €8.700,00 (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.) και θα βαρύνει τον Κ.Α.
00.6451 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, για την οποία έχει εκδοθεί η υπ.
αρ. 332 ΑΑΥΣΥΜ
Ακολούθως ο κ. Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ.
πρωτ. 7129/2015 έγγραφό του , στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης για
αμοιβές δικαστικών επιμελητών, βάσει της παρ. 5 άρθρο 158 του ΔΚΚ και αφορά τον σχετικό κωδικό του
ισχύοντος προϋπολογισμού.

KA
00.6116

Περιγραφή
Αμοιβές δικαστικών επιμελητών

ΑΑΥ
ΑΑΥ 331

Ποσό
5.000,00 €

Στην συνέχεια ο κ. Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. πρωτ.
7126/2015 έγγραφό του , στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης για
Λοιπές επιστροφές, βάσει της παρ. 5 άρθρο 158 του ΔΚΚ και αφορά τον σχετικό κωδικό του ισχύοντος
προϋπολογισμού.

KA
80.8261

Περιγραφή
Λοιπές Επιστροφές

ΑΑΥ
ΑΑΥ 330

Ποσό
54.365,88 €

Ακολούθως ο κ. Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. πρωτ.
7124/2015 έγγραφό του , στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση πίστωσης, της έκτακτης
επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας προς τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη
λειτουργικών αναγκών τους, που αφορούν τους σχετικούς ΚΑ που ισχύουν για τον Προϋπολογισμό
Οικονομικού έτους του Δήμου Ηλιούπολης για το 2015,
Κ.Α.
00.6715.0018
00.6715.0019

Περιγραφή
Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών της Α/μιας σχολικής
επιτροπής
Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών της Β/μιας σχολικής
επιτροπής

Ποσό

ΑΑΥ

12.500,00 €

ΑΑΥ 339

12.500,00 €

ΑΑΥ 340

Στην συνέχεια ο κ. Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθμ. πρωτ.
7370/2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Χατζηδάκη , στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
2

α. Την ΥΑ 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ) περί ενιαίου κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.
β. Την ΥΑ Π1/3306/3-11-10 για τα όρια ανάθεσης των προμηθειών ΕΚΠΟΤΑ
γ. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις»,) όπως ισχύει.
δ. Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/Α).
ε. Του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
στ. Του ΠΔ 113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) όπως ισχύει και του
ΒΔ 17/05-15/06/1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ
114/Α).
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη ή μη απόφασης για την
δέσμευση πίστωσης για την «Προμήθεια και πλήρης τοποθέτησης πινακίδων ονοματοθεσίας οδών» Α.Μ. 07/15
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 10.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.7135.0020 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου με την ΑΑΥΣΥΜ 343, οικονομικού
έτους 2015. Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
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
(ο κ. Κουρής δεν ψηφίζει την παρ. 4 της παρούσης που αφορά αμοιβές δικαστικών επιμελητών)
1. Ψηφίζει πίστωση για την ¨Προμήθεια πλήρως εγκατεστημένου ειδικού εξοπλισμού γηπέδου ¨ ποσού
15.000,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.7135.0024 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από
ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Α.Α.Υ.ΣΥΜ 344/15. Ο τρόπος εκτέλεσης της
ανωτέρω προμήθειας καθορίζεται με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
2. Ψηφίζει πίστωση για την ¨Προμήθεια ηλεκτρολογικού εξοπλισμού πάσης φυσεως ¨ ποσού 10.000,00€ που
θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0032 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ.
Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθμ. Α.Α.Υ.ΣΥΜ 345/15. Ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω
προμήθειας καθορίζεται με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 8.700,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6451 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, για την πληρωμή δαπανών που αφορούν στις
«Συνδρομές σε εφημερίδες, περιοδικά και ηλεκτρονικά μέσα» ετών 2015-2016. Για την ανωτέρω πίστωση
έχει εκδοθεί η ΑΑΥ ΣΥΜ 332/2015.
4. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 00.6116 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, για αμοιβές δικαστικών επιμελητών, βάσει της παρ. 5
άρθρο 158 του ΔΚΚ. Για την ανωτέρω πίστωση έχει εκδοθεί η ΑΑΥ ΣΥΜ 331/2015.
5. Ψηφίζει πίστωση ποσού 54.365,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ σε βάρος του ΚΑ 80.8261 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015, για λοιπές επιστροφές, βάσει της παρ. 5 άρθρο 158
του ΔΚΚ. Για την ανωτέρω πίστωση έχει εκδοθεί η ΑΑΥ ΣΥΜ 330/2015.
6. Εγκρίνει την ψήφιση πίστωσης, της έκτακτης επιχορήγησης από το Υπουργείο Παιδείας προς τις Σχολικές
Επιτροπές του Δήμου για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών τους, που αφορούν τους σχετικούς ΚΑ που
ισχύουν για τον Προϋπολογισμό Οικονομικού έτους του Δήμου Ηλιούπολης για το 2015,
Κ.Α.
00.6715.0018
00.6715.0019
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Περιγραφή
Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών της Α/μιας σχολικής
επιτροπής
Επιχορήγηση από Υπουργείο Παιδείας για κάλυψη
λειτουργικών δαπανών της Β/μιας σχολικής
επιτροπής

Ποσό

ΑΑΥ

12.500,00 €

ΑΑΥ 339

12.500,00 €

ΑΑΥ 340

7. Ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0020
του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2015 για την «Προμήθεια και πλήρης
τοποθέτηση πινακίδων ονοματοθεσίας οδών» (Α.Μ. 07/15) με ΑΑΥ ΣΥΜ 343/2015. Η ανωτέρω προμήθεια
χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 45/2015 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ

KΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΝΤΑΖΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 13.3.2015

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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