ΑΔΑ: 6ΞΚΨΩΡΥ-ΟΛΓ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.03.28 13:54:33
EEST
Reason:
Location: Athens

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 9ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα

21 Μαρτίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα

συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.7711/17.03.2017 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. Παπαδόπουλος Κων/νος 3.
Μπασούρης Μαρίνος,4. Κορμά –Γκουτζιάνα

Δήμητρα, 5. Σερέτη Χριστίνα, 6.Αντύπας Γεώργιος,

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. Παρών στη συνεδρίαση είναι
ο διευθυντής οικονομικών υπηρεσιών, κ. Κατσάρης.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 69/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 286/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, τόνισε την επιτακτική ανάγκη για την συζήτηση εκτός
ημερησίας διατάξεως του θέματος που αφορά στην ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 286/2016 απόφασης
Οικονομικής Επιτροπής και εισηγήθηκε το θέμα στο Σώμα.

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε την
εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος, ζήτησε από το σώμα την έγκρισή του για την ορθή
επανάληψη της υπ’ αριθ. 286/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά ψηφίσεις πιστώσεων
Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Καθαριότητας και συγκεκριμένα στο ορθόν της ανωτέρω
απόφασης με τον αυτό ΑΔΑ, δημοσιονομικών δεσμεύσεων, με αναφορά των αριθμών Α.Α.Υ. οι οποίοι εκ
παραδρομής δεν έχουν συμπεριληφθεί.
Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και το
άρθρο 24 του Ν. 3613/2007
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει την εκτός ημερήσιας διάταξης συζήτηση του θέματος
2. Εγκρίνει την ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 286/2016 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής σχετικά με
ψηφίσεις πιστώσεων Διεύθυνσης Περιβάλλοντος – Ποιότητας Ζωής – Καθαριότητας συγκεκριμένα
στο ορθόν της ανωτέρω απόφασης με τον αυτό ΑΔΑ, δημοσιονομικών δεσμεύσεων, με αναφορά των
αριθμών Α.Α.Υ. οι οποίοι εκ παραδρομής δεν έχουν συμπεριληφθεί και συγκεκριμένα ως προς την
παρ. 3, ως εξής:
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10.6266.0012 με τίτλο «Συντήρηση ( e-route) προγράμματος Γρ. Κίνησης

5.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 741



35.6264.0011 με τίτλο «Επισκευή κυλιόμενων κάδων»

3.650,00 € ΑΑΥΣΥΜ 742



10.6262.0003 με τίτλο «Συντήρηση & επισκευή τηλεφωνικών δικτύων &
Κέντρων

12.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 743



10.7132.0003 με τίτλο «ανακατασκευή κιβωταμαξών»

34.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 744



20.6263.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων»

20.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 745

20.6263.0003 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων

29.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 746

μεταφόρτωσης»


20.6264.0001 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων»



35.6264.0007 με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή Μηχ. Έργου (ΜΕ),
Πυροσβεστικών και αγροτικών μηχανημάτων»

6.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 747

4.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 748



15.6671.0002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα»

10.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 752



20.6671.0002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα μεταφορικά μέσα»

10.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 753



20.6672.0002 με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα»

12.000,00 € ΑΑΥΣΥΜ 754

Κατά τα λοιπά η υπ’ αριθ. 286/2016 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, ισχύει ως έχει.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 69/2017 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 28.3.2017

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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