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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.: 273/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και
Καθαριότητας
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 4ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.
25577/2017 έγγραφo του Αντιδημάρχου Περιβαλλοντος,Ποιοτητας Ζωης και Καθαριοτητας κ.Καλαρρύτη,
το οποίo έχει ως εξής:
Παρακαλούμε όπως εκδώσετε πρόταση ανάληψης υποχρέωσης σύμφωνα με το συνημμένο εισηγητικό
προς τον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορούν τους κάτωθι κωδικούς του τρέχοντος
προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017:
1. Κ.Α.: 20.6263.0001 «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων», δέκα χιλιάδες

(10.000,0) € (3η

Αναμόρφωση – 32 ΑΟΕ)
2. Κ.Α.: 30.6672.0001 «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων» έξι χιλιάδες (6.000,00)€

(5η

Αναμόρφωση – 51 ΑΟΕ)
3. Κ.Α.: 35.6672.0003 «Ανταλλακτικά Μηχ/των έργων ΜΕ» οκτώ χιλιάδες (8.000,00)€

(5η Αναμόρφωση

– 51 ΑΟΕ)
4. Κ.Α.: 35. 6264.0007 «Συντήρηση και επισκευή Μηχ. Έργων (ΜΕ) πυροσβεστικών και αγροτικών
Μηχανημάτων» πέντε χιλιάδες (5.000,00)€ (5η Αναμόρφωση – 51 ΑΟΕ)
5. Κ.Α.: 35.6264.0011 «Συντήρηση και επισκευή αντλητικών συγκροτημάτων φερόμενων στα πυροσβεστικά
οχήματα-Dacotes» πέντε χιλιάδες (5.000,00)€ (3η Αναμόρφωση – 32 ΑΟΕ)
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
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Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει πίστωση ποσού δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000) σε βάρος του Κ.Α.
20.6263.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Συντήρηση και επισκευή
μεταφορικών μέσων»
2. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει πίστωση ποσού έξι χιλιάδων ευρώ (6.000,00) σε βάρος του Κ.Α.
30.6672.0001 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για «Ανταλλακτικά λοιπών μηχανημάτων»
3. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει πίστωση ποσού οκτώ χιλιάδων ευρώ (8.000,00) σε βάρος του Κ.Α.
35.6672.0003 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για «Ανταλλακτικά Μηχ/των έργων ΜΕ»
4. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει πίστωση ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) σε βάρος του Κ.Α.
35.6264.0007 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Συντήρηση και επισκευή Μηχ.
Έργων (ΜΕ) πυροσβεστικών και αγροτικών Μηχανημάτων»
5. Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει πίστωση ποσού πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000,00) σε βάρος του Κ.Α.
35.6264.0011 του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Συντήρηση και επισκευή
αντλητικών συγκροτημάτων φερόμενων στα πυροσβεστικά οχήματα-Dacotes»

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 273/2017 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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