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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 14εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Ηιηνύπνιεο

ήκεξα 11 Μαΐνπ 2017, εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζπλεδξίαζε ε
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ ππ’ αξηζ. πξση. νηθ. 12183/5.5.2017 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ
πνπ δόζεθε ζε θάζε ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηα άξζξα 72 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ελλέα είλαη
παξόληα έμη, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, 2. Αληύπαο Γεώξγηνο, Αληηπξόεδξνο, 3.
Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 4. Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 5. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Δήκεηξα, 6. εξέηε Υξηζηίλα,
ηαθηηθά κέιε, όηη νη θ.θ. 1. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 2. Αλαγλώζηνπ Θσάλλεο, 3. Μαξγαξώλεο
Παλαγηώηεο, ηαθηηθά κέιε, δελ πξνζήιζαλ αλ θαη πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε
ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε είλαη ν αληηδήκαξρνο θ. Δεκεηξόπνπινο, ν δηεπζπληήο
νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ θ. Καηζάξεο, θαη νη ππάιιεινη θ.θ. πξίγνπ, Νηθνινπνύινπ θαη Καιαβξπηηλνύ.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ, Ζσγξάθνο ππξίδσλ.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 127/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε, δηάζεζε θαη ςήθηζε πηζηώζεσλ Δηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ
Ο Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 4ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηα ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.12473/2017 θαη 12610/2017
έγγξαθα ηνπ δηεπζπληή Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, θ. Καηζάξε, ζρεηηθά κε έγθξηζε, δηάζεζε θαη ςήθηζε
πηζηώζεσλ ηεο Δηεύζπλζεο Οηθνλνκηθώλ Τπεξεζηώλ, θαη ηα θάιεζε λα απνθαζίζνπλ ζρεηηθά.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) ην Π.Δ.
80/2016 θαη ην Ν. 4412/2016
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
1. Εγθξίλεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο πνζνύ 17.430,00 € πνπ αθνξά ηνπο παξαθάησ
ζρεηηθνύο θσδηθνύο ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ, θαη εηδηθόηεξα σο εμήο:
Κ.Α.
00.6495.0011
00.6073.0001
60.7341.0006

Περιγραθή
Δαπάλεο γηα πξνκήζεηεο ινηπώλ θνξέσλ, επηρ/ζεσλ, θιπ
Δαπάλεο επηκόξθσζεο πξνζσπηθνύ θαη ζπκκεηνρήο ζε ζπλέδξηα
θαη ζεκηλάξηα
Κέληξν Κνηλόηεηαο Δήκνπ Ηιηνύπνιεο MIS5001921

Ποζό Ψήθιζης
8.000,00 €
70,00 €
9.360,00 €

ύλνιν:17.430,00 €
2. Εγθξίλεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο ηνπ ΚΑ.:10.7135.0014 «Πξνκήζεηα ηειεθσληθώλ
ζπζθεπώλ γηα ην Δεκαξρηαθό Μέγαξν», πνζό 500 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% ηνπ
ηζρύνληνο Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2017. Η ςήθηζε αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα
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ηειεθσληθώλ ζπζθεπώλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Δήκνπ» (ΑΜ.:Π 20/2017) θαη θξίλεηαη απαξαίηεηε γηα ηελ
θάιπςε ζρεηηθώλ ππεξεζηαθώλ αλαγθώλ. Η ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη κε ηδίνπο πόξνπο.
3. Εγθξίλεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο ηνπ ΚΑ.:30.7135.0031 «Πξνκήζεηα ζηαζεξώλ κπαξώλ
–βάζεσλ ζηάζκεπζεο πνδειάησλ», πνζό 1.000,00 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24% ηνπ
ηζρύνληνο Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2017. Η ςήθηζε αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα ζηαζεξώλ
κπαξώλ –βάζεσλ ζηάζκεπζεο πνδειάησλ» (ΑΜ.:Π 21/2017) πξνθεηκέλνπ γηα ηελ εμππεξέηεζε
δεκνηώλ πνπ κεηαθηλνύληαη κε πνδήιαην αιιά θαη ηελ πξνώζεζε ηνπ πνδειάηνπ σο ελαιιαθηηθνύ
κέζνπ κεηαθίλεζεο ζηελ πόιε καο. Η ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη κε ηδίνπο πόξνπο.
4. Εγθξίλεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο ηνπ ΚΑ.:10.7133.0016 «Πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ
ζπζθεπώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Δ/θσλ Τπεξεζηώλ», πνζό 1.000,00€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
24% ηνπ ηζρύνληνο Πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ γηα ην έηνο 2017. Η ςήθηζε αθνξά ζηελ «Πξνκήζεηα
ειεθηξηθώλ ζπζθεπώλ γηα ηηο αλάγθεο ησλ Δ/θσλ Τπεξεζηώλ» (ΑΜ.:Π 22/2017) θαη θξίλεηαη
απαξαίηεηε γηα ηελ εμππεξέηεζε αλαγθώλ ηνπ Δήκνπ ζε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο. Η ρξεκαηνδόηεζε ζα
γίλεη κε ηδίνπο πόξνπο.
5. Εγθξίλεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο ηνπ ΚΑ.: 00.6451 «πλδξνκέο ζε εθεκεξίδεο θαη
πεξηνδηθά θαη ειεθηξνληθά κέζα», πνζό € 6.545,10 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 24%. Η δαπάλε
ζα βαξύλεη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017 κε ην πνζό ησλ € 3.899,60 θαη ηνλ
πξνϋπνινγηζκό ηνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2018 κε ην πνζό ησλ € 2.645,50. Η ςήθηζε αθνξά ζηελ
ζπλδξνκή ηνπ Δήκνπ ζε δηαδηθηπαθέο, ειεθηξνληθέο βάζεηο πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ζέκαηα πνπ
ελδεηθηηθά αθνξνύλ νηθνλνκηθά, δηνηθεηηθά, ηερληθά, θνξνινγηθά ζέκαηα θαη ζέκαηα Πξνζσπηθνύ γηα
ηνπ Ο.Σ.Α. Οη αλσηέξσ ζπλδξνκέο θξίλνληαη απαξαίηεηεο πξνθεηκέλνπ λα θαιπθζνύλ νη αλάγθεο
πιεξνθόξεζεο ησλ ππαιιήισλ ηνπ Δήκνπ γηα ηελ θάιπςε ησλ ππεξεζηαθώλ ηνπο αλαγθώλ, ιόγσ θαη
ηεο πνιππινθόηεηαο ηνπ ηζρύνληνο Ννκνζεηηθνύ Πιαηζίνπ. Η ρξεκαηνδόηεζε ζα γίλεη κε ηδίνπο
πόξνπο.
Η απόθαζη ασηή πήρε αριθμό 127/2017 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκησο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
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