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Απόσπασμα
από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 1 Μαρτίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.5290/24.2.2017 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
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. Καλούδης Κων/νος, 3. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6. Κοκοτίνης Χρήστος τακτικά μέλη και
7. Αντζινάς Ιωάννης, αναπληρωματικό μέλος ότι οι κ.κ. 1. Γιαννόπουλος Θεμιστοκλής, 2. Μαργαρώνης
Παναγιώτης και 3. Πίκουλα Αργυρώ, 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.: 34/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής
και Καθαριότητας.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει για την
ανάγκη να συζητηθεί το θέμα που αφορά την έγκριση δαπάνης και ψήφιση πίστωσης της Διεύθυνσης
Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής και Καθαριότητας, εκτός ημερησίας διατάξεως.

Ο αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής το
υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.5339/2017 έγγραφο του αντιδημάρχου κ. Καλούδη, το οποίο έχει ως εξής:
Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη ή μη απόφασης για :
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού: Δώδεκα χιλιάδων Ευρώ 12.000,00€ για την
«Αμοιβή Γιατρού Εργασίας», που θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό 10.6162.0020 .
Η δαπάνη επιμερίζεται ως εξής: Δέκα χιλιάδες Ευρώ 10.000,00 € στον Κ.Α.10.6162.0020 του
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017, και Δύο Χιλιάδες Ευρώ 2.000,00 € για το έτος 2018.
Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού: Δώδεκα χιλιάδων Ευρώ 12.000,00€ για την
«Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας », που θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό : 10.6112.0003 .
Η δαπάνη επιμερίζεται ως εξής : Δέκα Χιλιάδες εκατό Ευρώ 10.100,00 € στον Κ.Α.10.6112.0003 του
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017, και Χίλια εννιακόσια Ευρώ 1.900,00 € για το έτος 2018 .
Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού: Είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων
Ευρώ 24.800,00€ για τις «Εργασίες για την αποψίλωση – καθαρισμό αλσυλλίων, οικοπέδων δημοσίου,
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κλπ.», που θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό 35.6162.0003 του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2017 . Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
4. Έγκριση δαπάνης και διάθεση της σχετικής πίστωσης ποσού: Είκοσι χιλιάδων Ευρώ 20.000,00€ για τη
«Συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων κήπων», που θα βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό 35.6264.0001
του Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους .
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006
(Δ.Κ.Κ.), του άρθρου 24 του Ν. 3613/2007 και του Π.Δ. 80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00) σε βάρος του
Κ.Α. 10.6162.0020 για την «Αμοιβή Γιατρού Εργασίας». Η δαπάνη επιμερίζεται ως εξής : Δέκα χιλιάδες
ευρώ (10.000,00) στον Κ.Α.10.6162.0020 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017, και δύο
χιλιάδες ευρώ (2.000,00) για το έτος 2018 . Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
3. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού δώδεκα χιλιάδων ευρώ (12.000,00) σε βάρος του
Κ.Α.10.6112.0003 για την «Αμοιβή Τεχνικού Ασφαλείας». Η δαπάνη επιμερίζεται ως εξής: δέκα
χιλιάδες εκατό ευρώ (10.100,00) στον Κ.Α.10.6112.0003 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2017 και χίλια εννιακόσια ευρώ (1.900,00) για το έτος 2018. Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.
4. Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000,00) σε βάρος του
Κ.Α. 35.6264.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017 για τη «Συντήρηση και επισκευή
μηχανημάτων κήπων». Χρηματοδότηση από ίδιους πόρους.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2017 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 3.3.2017

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΖΙΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΟΚΟΤΙΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
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