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από το πρακτικό της 23ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 20 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 25371/15.9.2017 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 επτά, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος, 3.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη και 7. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης Αναστάσιος,
2. Αναγνώστου Ιωάννης και 3. 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.Κατσάρης.Μακρής και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 271/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανατροπές Α.Α.Υ.
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.25568/2017 έγγραφο του αντιδημάρχου κ. Καλούδη, σχετικά με τις ανατροπές Α.Α.Υ. των υπηρεσιών
του Δήμου και το οποίο έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισάγετε στην Οικονομική Επιτροπή προς συζήτηση και λήψη απόφασης θέμα για
την Ανατροπή μέρους της Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης Σ.Υ.Μ. 597/1-9-2017, αρ.πρωτ. 24073/5-9-2017,
ΑΔΑ Ω84ΝΩΡΥ-ΜΔΨ , που αφορά στην έγκριση δέσμευσης πίστωσης για την πληρωμή της συνολικής δαπάνης
για τις «Εργασίες διενέργειας ψεκασμών για την αντιμετώπιση της Πιτυοκάμπης των πεύκων» και βαρύνει τον
Κ.Α. 35.6162.0018 του προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Ηλιούπολης για το οικ. Έτος 2017.
Η ανωτέρω δαπάνη έχει εγκριθεί και ψηφιστεί

με την υπ’ αριθμόν

243/17 . Απόφαση Οικονομικής

Επιτροπής, ΑΔΑ ΩΝΜΔΩΡΥ-6ΡΥ .
Εκ παραδρομής δεν προσδιορίστηκε ο απαιτούμενος καταμερισμός της σχετικής πίστωσης στα δυο οικονομικά
έτη 2017 και 2018, λόγω της φύσης των εργασιών .
Οι εργασίες Κοπής, συλλογής και μεταφοράς κουκουλιών κάμπιας ανά ισοδύναμο πεύκο ,γίνονται μετά την
ολοκλήρωση του βιολογικού κύκλου του εντόμου, ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν ,
από τον Ιανουάριο έως Μάρτιο του επόμενου έτους.
Προτείνεται η ανατροπή μέρους της ΑΑΥ ΣΥΜ 597/1-9-2017, ως εξής:


Από το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00), που βαρύνει τον Κ.Α.
35.6162.0018, στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ (21.948,00), που
βαρύνει τον Κ.Α. 35.6162.0018 .



Ποσό ανατροπής δύο χιλιάδες οκτακόσια πενήντα δύο ευρώ (2.852,00).
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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 Ν.
4412/2016 και ΠΔ 80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την ανατροπή ποσού δύο χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα δύο ευρώ (2.852,00) (ΑΑΥΣΥΜ
597/1.9.2017) για τις «Εργασίες διενέργειας ψεκασμών για την αντιμετώπιση της Πιτυοκάμπης των πεύκων»
(από το ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ στο ποσό των είκοσι μία χιλιάδων
εννιακόσια σαράντα οκτώ ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.0018).

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 271/2017 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

ΚΟΡΜΑ- ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 21.9.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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