ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα

17

Μαρτίου 2015, ημέρα

Τρίτη

και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα

συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 7687/13.3.2015 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, 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 5. Κουρής Μιχαήλ,
αναπληρωματικό

μέλος ότι οι κ.κ. 1.Κοκοτίνης Χρήστος Αντιπρόεδρος, 2.Γιαννόπουλος

Θεμιστοκλής, 3 Καλούδης Κων/νος 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης. και 5. Πίκουλα Αργυρώ

τακτικά

μέλη δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της
συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση παρευρίσκονται ο Νομικός Σύμβουλος του Δημάρχου κ. Μανταδάκης
και

οι υπάλληλοι κ.κ. Κελέσης και Κακάτσιος, η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ.

Καραγιαννίδου .
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 53/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης συζήτηση του
θέματος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το 5146/2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Χατζηδάκη, στο
οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση πίστωσης για τον «Διαχειριστικό έλεγχο
της Ευώνυμος ΑΕ» , ποσού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0007 του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
Στην συνέχεια έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής σχετικό αίτημα του Τμήματος Λογιστηρίου του
Δήμου,

για την ψήφιση πίστωσης ποσού 250.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6162.0018 του ισχύοντος

προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 για την Αμοιβή εκκαθαριστή για τις ληξιπρόθεσμες
οφειλές της ΔΕΚΕΗΛ (Ν. 4071/12 άρθρο 10) . Για την παρούσα εκδόθηκε η ΑΑΥ 350/16-3-2015.
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7802/2015
έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Καλαρρύτη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση πίστωσης ποσού 14.998,62 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την μελέτη προμήθειας «Ανταλλακτικών Χλοοκοπτικών μηχανημάτων»
(Α.Μ. ΠΓ4/15) που θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6672.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2015
(ΑΑΥ ΣΥΜ 348/2015) και καθορισμό του τρόπου εκτέλεσης με απευθείας ανάθεση.
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Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθμ. πρωτ. 7801/2015
έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Καλαρρύτη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την ψήφιση πίστωσης ποσού 19.852,20 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την μελέτη «Εργασίες για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δέντρων, αστικού
πρασίνου, αλσυλλίων και περιαστικού δάσους»

(Α.Μ. ΠΓ5/15) που θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6162.0004 του

προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2015 (ΑΑΥ ΣΥΜ 349/2015
Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής , σχετικό έγγραφο του
Αντιδημάρχου κ. Χατζηδάκη, στο οποίο αναφέρονται τα εξής
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε την ψήφιση πίστωσης των παρακάτω κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015 :
Κ.Α
20.6072
20.7132.0026
30.6162.0025
30.6262.0020

Περιγραφή
Δαπάνες εκπαίδευσης προς/κου
Προμήθεια συστηγμάτων απεμπλοκής σε
επτα οχήματα του Δήμου
Εργασίες αποκατάστασης χώρων
κομποστοποίηση και μεταφόρτωσης από
ζημιές λόγω καιρικών συνθηκών
Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής WC

ΠΟΣΟ
5.000,00
15.000,00

ΑΑΥΣΥΜ
351
352

24.000,00

353

9.000,00

354

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72 και 74 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 172 του Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.)
Ομόφωνα αποφασίζει
1. Ψηφίζει πίστωση για τον «Διαχειριστικό έλεγχο της Ευώνυμος ΑΕ» , ποσού 35.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% σε βάρος του ΚΑ 10.6115.0007 του ισχύοντος προϋπολογισμού
του Δήμου. Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ίδιους πόρους.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 250.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.6162.0018 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2015 για την Αμοιβή εκκαθαριστή για τις
ληξιπρόθεσμες οφειλές της ΔΕΚΕΗΛ (Ν. 4071/12 άρθρο 10) . Για την παρούσα εκδόθηκε η ΑΑΥ
350/16-3-2015.
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 14.998,62 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την μελέτη προμήθειας
«Ανταλλακτικών Χλοοκοπτικών μηχανημάτων» (Α.Μ. ΠΓ4/15) που θα βαρύνει τον ΚΑ
35.6672.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου του οικονομικού έτους 2015 (ΑΑΥ ΣΥΜ 348/2015)
και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με απευθείας ανάθεση.
4. Ψηφίζει πίστωση ποσού 19.852,20 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23% για την μελέτη «Εργασίες
για το κλάδεμα και την κοπή ψηλών δέντρων, αστικού πρασίνου, αλσυλλίων και περιαστικού
δάσους» (Α.Μ. ΠΓ5/15) που θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6162.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου του
οικονομικού έτους 2015 (ΑΑΥ ΣΥΜ 349/2015
5. Ψηφίζει πίστωση των παρακάτω κωδικών του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2015 :

Κ.Α
20.6072
20.7132.0026
2 30.6162.0025

Περιγραφή
Δαπάνες εκπαίδευσης προς/κου
Προμήθεια συστηγμάτων απεμπλοκής σε
επτα οχήματα του Δήμου
Εργασίες αποκατάστασης χώρων

ΠΟΣΟ
5.000,00
15.000,00

ΑΑΥΣΥΜ
351
352

24.000,00

353

30.6262.0020

κομποστοποίηση και μεταφόρτωσης από
ζημιές λόγω καιρικών συνθηκών
Εργασίες συντήρησης και ανακατασκευής WC

9.000,00

354

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 53/2015 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

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 18.3.2015

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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