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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 24ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 27 Σεπτεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26275/22.9.2017 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 οκτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3.
Μπασούρης Μαρίνος, 4. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, 6. Καλούδης
Κων/νος, 7. Κουρής Μιχαήλ, 8. Πίκουλα Αργυρώ, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 2. Αντύπας Γεώργιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη,
δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρών
στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 291/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και
Καθαριότητας.
O Αντιδήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 6ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος τα υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26506/2017, 26519/2017,
26690/2017 έγγραφα του αντιδημάρχου κ. Καλαρρύτη και το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.26579/2017 έγγραφο του
Διευθυντή Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Καθαριότητας, κ. Σχίζα, σχετικά με την έγκριση, διάθεση και
ψήφιση πιστώσεων Διεύθυνσης Περιβάλλοντος, Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας και το κάλεσε να
αποφασίσει 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 Ν.
4412/2016 και το Π.Δ. 80/2016
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(δηλώνοντας παρόντες οι κ.κ. Πίκουλα και Κουρής)
1. Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει πίστωση ποσού 2.990,88 € σε βάρος του Κ.Α. 20.6264.0009 του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Συντήρηση Μονάδος Βιολογικού Καθαρισμού»
(ΑΜ.:18/2017).
2. Εγκρίνει τη δέσμευση για εγγραφή πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης ποσού 8.972,64 € σε βάρος του
Κ.Α. 20.6264.0009 για την «Συντήρηση Μονάδος Βιολογικού Καθαρισμού» (ΑΜ.:18/2017). για τις
ανάγκες του Δήμου στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται
στο ποσό των έντεκα χιλιάδων εννιακοσίων εξήντα τριών ευρώ και πενήντα δύο λεπτών ( 11.963,52 € )
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
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3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 24.744,20 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.0033 του τρέχοντος προϋπολογισμού
του Δήμου για «Εργασίες ανακατασκευής πράσινων κάδων απορριμμάτων»
4. Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει πίστωση ποσού 62.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 10.7135.0027 του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων»
5. Εγκρίνει τη δέσμευση για εγγραφή πίστωσης και ανάληψης υποχρέωσης ποσού 44.454,00 € σε βάρος
του Κ.Α. 10.7135.0027 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων» για τις ανάγκες
του Δήμου στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό
των εκατόν έξι χιλιάδων τετρακοσίων πενήντα τεσσάρων ευρώ (106.454,00) συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α.24%. Η ψήφιση πίστωσης αφορά στην «Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων»
(ΑΜ.:20/2017). Η εν λόγω προμήθεια κρίνεται αναγκαία δεδομένου ότι το πλυντήριο θα πλένει
αυτόματα με απλό χειρισμό από τον χρήστη, όλο τον στόλο, δηλαδή, όλα τα επιβατικά, των
μηχανήματα, τα φορτηγά, τα απορριμματοφόρα, τους τράκτορες με τα επικαθήμενα τους, τα λεωφορεία
της δημοτικής συγκοινωνίας κλπ, τα οποία χρησιμοποιούνται για την αποκομιδή των απορριμμάτων.
Με τον τρόπο αυτό θα καλυφθούν οι ανάγκες πλυσίματος - συντήρησης και καθαριότητος του στόλου,
αναβαθμίζοντας υγειονομικά και αισθητικά την υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου και της Πόλης.
6. Εγκρίνει συνολική δαπάνη ποσού 22.600,00€ και διαθέτει πίστωση ποσού 11.600,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 35.6692.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 για την «Προμήθεια σπόρων,
φυτών, δενδρυλλίων, λιπασμάτων, τύρφης κλπ.» και το υπόλοιπο της δαπάνης, ήτοι 1.000,00 € θα
βαρύνει τον Κ.Α. 35.6692.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Χρηματοδότηση από
ίδιους πόρους.
7. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει ψήφιση ποσού 8.680,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6162.0025 του
προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 για τις «Εργασίες αφαίρεσης ριζών πρέμνων σε κοινόχρηστους
χώρους». Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 291/2017 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 28.9.2017
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