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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.: 128/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγθξηζε, δηάζεζε θαη ςήθηζε πηζηώζεσλ Δηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Πνηόηεηαο Ζσήο θαη
Καζαξηόηεηαο
Ο Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην5 ν ζέκα ηεο
εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ηνπ ώκαηνο ηα ππ’ αξηζ. πξση. νηθ.11303/2017 θαη 12415/2017 έγγξαθα
ησλ Αληηδεκάξρσλ, θ. Καιιαξύηε θαη Καινύδε, ζρεηηθά κε έγθξηζε, δηάζεζε θαη ςήθηζε πηζηώζεσλ ηεο
Δηεύζπλζεο Πεξηβάιινληνο, Πνηόηεηαο Ζσήο θαη Καζαξηόηεηαο , 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 10.000,00 € ηνπ ΚΑ 20.6699.0009 ηνπ ηζρύνληνο
πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα πάζεο θύζεσο αλαισζίκσλ γηα ην ζπλεξγείν
επηζθεπήο θαη ζπληήξεζεο νρεκάησλ (αξγθόλ, νμπγόλα, κπαιώκαηα θιπ)»
2. Εγθξίλεη ηε δέζκεπζε θαη ηελ ςήθηζε πίζησζεο γηα «Δαπάλεο αληηκεηώπηζεο αδέζπνησλ δώσλ». H
ζπλνιηθή δαπάλε αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ είθνζη ρηιηάδσλ επξώ 20.000 € πιένλ ΦΠΑ 24 % εθ ησλ
νπνίσλ δεθαηέζζεξηο ρηιηάδεο επξώ 14.000 € αθνξνύλ ηελ δαπάλε γηα ην έηνο 2017 θαη δέθα ρηιηάδεο
νρηαθόζηα επξώ, 10.800 € αθνξνύλ ηελ δαπάλε γηα ην έηνο 2018. Σν πνζό ησλ δέθα ηεζζάξσλ ρηιηάδσλ
επξώ (14.000,00) κε ην Φ.Π.Α. ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 15.6162.0010, ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ
Δήκνπ. Οη εξγαζίεο ζα γίλνπλ κε αλάζεζε ζε ηξίηνπο, κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο.
Υξεκαηνδόηεζε από ίδηνπο πόξνπο. Η παξνύζα παξνρή ππεξεζηώλ ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ Ν.3463/2006, ηνπ Ν. 3852/2010 θαη ηνπ Ν. 4412/2016.
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Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 128/2017 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.
Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

ΥΑΣΖΗΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΘΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΤΛΟ ΚΩΝ/ΝΟ

ΠΘΣΟ ΑΝΣΘΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΟΤΡΗ ΜΑΡΘΝΟ

ΗΛΘΟΤΠΟΛΗ 12.5.2017

ΕΡΕΣΗ ΥΡΘΣΘΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟ

ΚΟΡΜΑ – ΓΚΟΤΣΖΘΑΝΑ ΔΗΜΗΣΡΑ
ΑΝΣΤΠΑ ΓΕΩΡΓΘΟ

ΥΑΣΖΗΔΑΚΗ ΓΕΩΡΓΘΟ
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