Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

από το πρακτικό της 20ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 26 Ιουλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 20632/19.7.2017 πρόσκληση του
κ. Προέδρου που δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 74 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα έξι, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 6. Καλούδης
Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και
προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι
οι υπάλληλοι του Δήμου, κ.κ. Συρίγου και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 226/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ.
πρωτ.20481/2017, 20578/2016 και 20809/2017 έγγραφα, σχετικά με την έγκριση, διάθεση και ψήφιση
πιστώσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), το Π.Δ.
80/2016 και το Ν. 4412/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Ψηφίζει πίστωση ποσού 13.500 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7135.0030 του ισχύοντος προϋπολογισμού του
Δήμου για την «Προμήθεια έξυπνης αστικής στήλης φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκίνητων και φωτισμού
LED» (A.M. 48/2017). Η χρηματοδότηση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ και
ο τρόπος εκτέλεσης θα γίνει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0019 του ισχύοντος προϋπολογισμού
του Δήμου 2017 και το υπόλοιπό ποσό των 100.000,00 € θα βαρύνει τον ίδιο Κ.Α. για το έτος 2018
(συνολικός προϋπολογισμός 130.000,00 € με Φ.Π.Α,) για την εκτέλεση του έργου «Συντήρηση και
επισκευή στο πάρκο Χαλικάκι» (Α.Μ. 27/2017). Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει από
ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 60.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 45.7336.0010 του ισχύοντος προϋπολογισμού
του Δήμου για την εκτέλεση του έργου «Διάφορες κατασκευές στο δημοτικό κοιμητήριο» (Α.Μ.
21/2017). Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει από ΙΔΙΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ
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4. Ψηφίζει πίστωση ποσού 50.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7332.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού
του Δήμου για το έτος 2017 και το υπόλοιπο ποσό των 24.400,00€ θα βαρύνει τον ίδιο Κ. Α. για το έτος
2018 (συνολικός προϋπολογισμός 74.400 €) για την εκτέλεση του έργου «Φυτοτεχνικές αναπλάσεις σε
πάρκα και πλατείες κλπ.» (Α.Μ. 46/2017). Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει από ΙΔΙΟΥΣ
ΠΟΡΟΥΣ
5. Ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0037 του ισχύοντος προϋπολογισμού
του Δήμου για την «Προμήθεια υλικών για σιδηρουργικές εργασίες» (Α.Μ. 47/2017).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 226/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 27.7.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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