ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Απόσπασμα

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Απριλίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε η
Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με την υπ’ αριθ. οικ. 11092/23.4.2015 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Δημητρόπουλος Άγγελος, Πρόεδρος, 2. Κορμά - Γκουτζιάνα Δήμητρα, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4.Πίκουλα Αργυρώ, τακτικά μέλη, 5. Γεωργίου Δημήτριος και 6. Κουρής Μιχαήλ,
αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Καλούδης Κωνσταντίνος, 3. Σερέτη
Χριστίνα, 4.Κοκοτίνης Χρήστος και 5. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Στην συνεδρίαση
παρευρίσκονται οι υπάλληλοι του Δήμου κ.κ. Κελέσης, Μπελιάς, Κακάτσιος και Μητσιάδη.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Γκούμας Λεωνίδας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 78/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψηφίσεις διαφόρων πιστώσεων
Ο Αντιδήμαρχος κ. Δημητρόπουλος, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε
υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ. 11353/2015 έγγραφο του

Αντιδημάρχου κ.

Χατζηδάκη στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική επιτροπή τα κάτωθι:
1. Ψήφιση πίστωσης της εργασίας ¨ Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση αυτών ¨ ποσού
21.000,00€ που θα βαρύνει τον

ΚΑ 30.6162.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους . Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 368/15 Α.Α.Υ .
2. Ψήφιση πίστωσης της προμήθειας ¨ Προμήθεια ανταλλακτικών για τη συντήρηση των μηχανημάτων
των σιντριβανιών του Δήμου ¨

ποσού

5.000,00€ που θα βαρύνει τον

ΚΑ 30.6662.0007 του

προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους .
Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο . Για το ανωτέρω
έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 369./15 Α.Α.Υ.
3. Ψήφιση πίστωσης της προμήθειας ¨ Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης διαλυτικού κλπ¨ ποσού
10.000,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0031 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση
από ίδιους πόρους . Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο Για το
ανωτέρω έχει εκδοθεί

η υπ’ αριθ. 370/15 Α.Α.Υ.

4. Ψήφιση πίστωσης της προμήθειας ¨ Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση υπαρχουσών παιδικών
χαρών ¨ ποσού 73.800,00€ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους . Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Για το
ανωτέρω έχει εκδοθεί
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η υπ’ αριθ. 371/15 Α.Α.Υ.

5. Ψήφιση πίστωσης του έργου ¨ Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων

¨ ποσού 40.000,00€ που θα

βαρύνει τον ΚΑ 30.7336.0033 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους .
Το έργο θα γίνει με αυτεπιστασία . Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 372/15 Α.Α.Υ .
Στην συνέχεια ο κ. Αντιδήμαρχος έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ. πρωτ.
11401/2015 έγγραφο του κ. Δημάρχου στο οποίο αναφέρονται τα εξής:
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη απόφασης για την
 Ψήφιση Πίστωσης για «Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης " Κοινωνική Δράση Ηλιούπολης " από το
Δήμο (ΤοπΣα) με MIS 457569»
Το σύνολο των δαπανών (που αφορούν σε: οργάνωση ημερίδας και των προβλεπόμενων θεματικών
εργαστηρίων (workshops), καταχωρήσεις Τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και στην έκδοση του
οδηγού καλών πρακτικών που θα προκύψει από το έργο) ανέρχεται στο ποσό των 9,000,00€ και θα βαρύνει
τον Κ.Α. 15.7341.0001, του ισχύοντος προϋπολογισμού, για το τρέχον οικονομικό έτος 2015.
Στην συνέχεια ο κ. Αντιδήμαρχος, έθεσε υπόψη της Οικονομικής Επιτροπής το υπ’ αριθ. πρωτ.
11410/2015 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Χατζηδάκη , στο οποίο αναφέρονται τα εξής :
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:
α. Ν. 3669/08 Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας Δημοσίων έργων.
β. Του άρθρου 21 του Ν 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και
άλλες διατάξεις»,) όπως ισχύει.
γ. Της παρ. 1β του άρθρου 72 του Ν 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ 87/Α).
δ. Του νόμου 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114/Α).
ε. 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 τη:
1.) Δέσμευση πίστωσης για «Δαπάνες για την πιστοποίηση παιδικών χαρών»
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) και θα βαρύνει
τον ΚΑ 30.6262.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου με την ΑΑΥΣΥΜ 376, οικονομικού έτους
2015. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
2.) Δέσμευση πίστωσης για την «Προμήθεια σκυροδέματος για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος
χώρου στο κτίριο της οδού Γληνού»
Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.600,00 € (περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
23%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0033 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου με την ΑΑΥΣΥΜ
377, οικονομικού έτους 2015. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
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.)
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
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(μειοψηφούντων των κ.κ. Πίκουλα και Κουρή εκτός από την παράγραφο 6 την οποία υπερψηφίζουν)
1. Ψηφίζει πίστωση ποσού 21.000,00€ για την εργασία ¨ Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση
αυτών ¨ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6162.0009 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από
ίδιους πόρους. Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 368/15 Α.Α.Υ .
2. Ψηφίζει

πίστωση ποσού

5.000,00€

για την

προμήθεια

¨ Προμήθεια ανταλλακτικών για τη

συντήρηση των μηχανημάτων των σιντριβανιών του Δήμου ¨ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0007
του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους . Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με
απευθείας ανάθεση από τον Δήμαρχο . Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 369./15 Α.Α.Υ.
3. Ψηφίζει

πίστωση ποσού

διαλυτικού κλπ¨

10.000,00€ για την

που θα βαρύνει τον

προμήθεια ¨ Προμήθεια χρωμάτων διαγράμμισης

ΚΑ 30.6662.0031 του προϋπολογισμού του Δήμου.

Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους . Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση από τον
Δήμαρχο Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 370/15 Α.Α.Υ.
4. Ψηφίζει πίστωση ποσού 73.800,00€ για την προμήθεια

¨ Προμήθεια οργάνων για την συντήρηση

υπαρχουσών παιδικών χαρών ¨ που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0002 του προϋπολογισμού του Δήμου.
Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους . Η ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με πρόχειρο διαγωνισμό. Για το
ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 371/15 Α.Α.Υ.
5. Ψηφίζει πίστωση ποσού 40.000,00€ για το έργο ¨ Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων

¨ που θα

βαρύνει τον ΚΑ 30.7336.0033 του προϋπολογισμού του Δήμου. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους .
Το έργο θα γίνει με αυτεπιστασία . Για το ανωτέρω έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. 372/15 Α.Α.Υ .
6. Ψηφίζει πίστωση ποσού 9,000,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.7341.0001, του ισχύοντος προϋπολογισμού,
για το τρέχον οικονομικό έτος 2015 για «Υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης " Κοινωνική Δράση
Ηλιούπολης " από το Δήμο (ΤοπΣα) με MIS 457569» Το σύνολο των δαπανών (που αφορούν σε:
οργάνωση ημερίδας και των προβλεπόμενων θεματικών εργαστηρίων (workshops), καταχωρήσεις
Τύπου σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ και στην έκδοση του οδηγού καλών πρακτικών που θα
προκύψει από το έργο)
7. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) για «Δαπάνες για την
πιστοποίηση παιδικών χαρών» και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου με την ΑΑΥΣΥΜ 376, οικονομικού έτους 2015. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από ιδίους
πόρους.
8. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.600,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23%) για την «Προμήθεια
σκυροδέματος για την διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου στο κτίριο της οδού Γληνού» και θα
βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0033 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου με την ΑΑΥΣΥΜ 377,
οικονομικού έτους 2015. Το ανωτέρω έργο χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους. Ο τρόπος εκτέλεσης της
ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με τη διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 78/2015 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 28.4.2015

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ
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