ΑΔΑ: ΩΓ53ΩΡΥ-3ΡΒ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.09 08:46:04
EET
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 29ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 8 Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ. 31571/3.11.2017 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, 3. Μαργαρώνης Παναγιώτης, τακτικά μέλη, δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν
νόμιμα, ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. Παρόντες στη συνεδρίαση είναι ο διευθυντής
οικονομικών υπηρεσιών κ. Κατσάρης και η δημοτική αστυνόμος κ. Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 352/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 3ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, τα υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.31735/2017 και οικ.31743/2017 έγγραφα του διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, σχετικά
με την έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και κάλεσε το Σώμα
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
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την διάθεση και ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών,
και συγκεκριμένα:
1. ΚΑ.:10.6611 «Προμήθεια βιβλίων κ.λ.π.», ποσό 4.981,19 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 6% του
ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017. Η ψήφιση αφορά στην «Προμήθεια βιβλίων»
(ΑΜ.:ΠΡΟΜ.37/2017) προκειμένου για τον εμπλουτισμό των βιβλιοθηκών του Δήμου. Η
χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
2. ΚΑ.:10.7135.0029 «Προμήθεια τεντών για τα ΚΕΠ», ποσό 1.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017. Η ψήφιση αφορά στην
«Προμήθεια τεντών για τα ΚΕΠ» (ΑΜ.:ΠΡΟΜ.38/2017) προκειμένου για την κάλυψη ανάγκης σκίασης
και προστασίας υπαλλήλων και δημοτών από τις δύσκολες καιρικές συνθήκες (π.χ βροχή). Η
χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
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3. ΚΑ.: 45.6699.0002 «Προμήθεια κεριού - ανάπλαση», ποσό 3.784,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017. Η ψήφιση αφορά στην
«Προμήθεια κεριού - ανάπλαση», (ΑΜ.:ΠΡΟΜ.35/2017) για την κάλυψη των αναγκών του Δημοτικού
Κοιμητηρίου σε κερί. Επίσης σας παρακαλούμε για τη δέσμευση και την εγγραφή πίστωσης για τις
ανάγκες του Δήμου στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018 για τον ΚΑ.: 45.6699.0002
«Προμήθεια κεριού - ανάπλαση», ποσό 4.216,00 €. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
4. Κ.Α. 00.6224.0002 «Τέλη TETRA – GIS» ποσού 1.027,50 € του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου
για το έτος 2017.
5. Κ.Α. 15.6211 «Αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος δημοτικών κτιρίων, σχολικών κτιρίων και κοινοχρήστων
χώρων» ποσό 225.420,50 € του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017.
6. Κ.Α. 30.6022 «Αποζημίωση υπερωριακής εργασίας και για εξαιρέσιμες ημέρες και νυκτερινές ώρες»
ποσό 2.000,00 € του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017.
7. Κ.Α. 60.7341.0006 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης MIS5001921» ποσό 407,50 € του
ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2017

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 352/2017 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 9.11.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΟΡΜΑ –ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
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