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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 5 Απριλίου 2017, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.9316/31.3.2017 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. Σερέτη Χριστίνα, 6. Αναγνώστου Ιωάννης, τακτικά
μέλη και 7. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 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. Μακρής και Συρίγου και η Πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων κ.
Καραγιαννίδου.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Ζωγράφος Σπυρίδων.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 73/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, Διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια Λοιπών αναλωσίμων ειδών
παντοπωλείου - ειδών καθαριότητας & ευπρεπισμού»
Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 3ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.8755/2017 έγγραφο του
διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, κ. Κατσάρη, σχετικά με την έγκριση, διάθεση και ψήφιση
πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγ. 9 & 10 του Ν. 3463/06, του Ν.4412/2016
και του Ν.3852/2010, στους παρακάτω κωδικούς, οικονομικού έτους 2017, καθώς και για τη δέσμευση
και την εγγραφή πίστωσης για τις ανάγκες του Δήμου στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018
για την «Προμήθεια λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού»
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 άρθρο
221 του Ν. 4412/2016 και το Π.Δ. 80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει τις πιστώσεις που αφορά στους παρακάτω σχετικούς κωδικούς
αριθμούς του ισχύοντος προϋπολογισμού και ειδικότερα ως εξής:
Α/Α

Περιγραφή

CPV

ΠΟΣΟ σε € που
αφορά 2017

39830000-9

4.420,86

Κ.Α.
1
2

6634
10.6634
20.6634

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού- Οικ.Υπηρ.
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ. καθ/τας &
Ηλ/φωτισμού

39830000-9

6.720,59
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3

30.6634

4

45.6634

5

50.6634

6635
6

20.6635.0003

7

20.6635.0004

8

50.6635

9

20.6635.0002

10

35.6635.0002

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ. Τεχν.
Έργων
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ.
Νεκροταφείου
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού- Δημ. Αστυνομία
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣΠρομήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και απορριμματοφόρων

39830000-9
39830000-9

2.534,91
3.150,39

39830000-9

305,25

39830000

1.230,08

Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας για τους οδοκαθαριστές
(σκούπες, φαράσια, καρότσια κ.λ.π)
Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας - Δημοτική
Αστυνομία
Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

39830000

19640000-4

3.404,56

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

7.066,80

2.384,27

39830000

301,99

2. Εγκρίνει τη δέσμευση και την εγγραφή πίστωσης για τις ανάγκες του Δήμου στον προϋπολογισμό
του οικονομικού έτους 2018 για τους παρακάτω Κ.Α. ως ακολούθως:

Συνολικό
ποσό
Α/Α

Κ.Α.

1

20.6635.0002

2

35.6635.0002

Περιγραφή
Προμήθεια σάκων
απορριμμάτων
Προμήθεια σάκων
απορριμμάτων

CPV
19640000-4
19640000-4

10.701,20
24.242,00

ποσό σε
€ που
αφορά
2017
3.404,56

ποσό σε €
που
αφορά
2018
7.296,64

7.066,80

17.175,20

Οι ψηφίσεις αφορούν στην «Προμήθεια Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου - ειδών
καθαριότητας & ευπρεπισμού» (ΑΜ.:Π15/2017) και κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να τηρηθούν οι
κανόνες υγιεινής και καθαριότητας στους εσωτερικούς χώρους των Δημοτικών Υπηρεσιών καθώς και στο
περιβάλλοντα χώρο αυτών. Επίσης μετά από εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Ποιότητας Ζωής
και Καθαριότητας στην εν λόγω προμήθεια περιλαμβάνεται προμήθεια σάκων απορριμμάτων οι οποίοι θα
χρησιμοποιηθούν για την καθαριότητα και τον ευπρεπισμό της πόλης. Η μελέτη θα συμπεριληφθεί σε
διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στην προμήθεια «Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου – ειδών
καθαριότητας & ευπρεπισμού» για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Ηλιούπολης και των Νομικών
του Προσώπων σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που
κυρώθηκε με το Ν. 4111/2013 (ΦΕΚ/Α/18) περί «Ανάδειξης προμηθευτών-χορηγητών», όπως
τροποποιήθηκε από το άρθρο 66 του Ν. 4257/2014 και τις οδηγίες της με αρ. 3/26.3.2013 εγκυκλίου, με
αρ. πρωτ.: 11543, του Υπουργείου Εσωτερικών σύμφωνα με τις οποίες η ανάδειξη προμηθευτώνχορηγητών για την προμήθεια αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμων, των
Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών Προσώπων πραγματοποιούνται εφεξής από τους οικείους Δήμους.
Η χρηματοδότηση της ως άνω προμήθειας θα γίνει από ιδίους πόρους και ανταποδοτικά.
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Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 73/2017 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 6.4.2017

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

O ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ
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