ΑΔΑ: ΩΕ10ΩΡΥ-365

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.04.07 12:53:12
EEST
Reason:
Location: Athens

από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης
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.: 74/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων για την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας»
(Α.Μ. 10/2017)
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.9165/2017 έγγραφό του, το
οποίο έχει ως εξής:
Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:


Του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες
2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» (ΦΕΚ Α΄147)



Του άρθρου 21 του ν. 2362/95 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες
διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ Α΄ 247)

 Της παρ. 1β του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.» (ΦΕΚ Α΄ 87).
 Του ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ Α΄ 114).
 Του π.δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ Α΄ 145).
παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική επιτροπή την έγκριση ανάληψης υποχρέωσης και διάθεση
πίστωσης συνολικού ποσού 44.997,20 € που αφορούν την «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας» (A.M.
10/2017) προϋπολογισμού 54.996,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που θα πραγματοποιηθεί με
την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 117 και 327 [Βιβλίο ΙΙ] του
ν. 4412/2016 (αρ. 2 παρ.1 περιπτ. 30 του ν. 4412/2016).
Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού της προμήθειας, 9.999,28 ευρώ, θα βαρύνει τους Κ.Α. για το έτος
2018 ως κάτωθι: 2.192,00€ τον Κ.Α. 20.6063.0002, 649,72 € τον Κ.Α. 30.6063.0002, και 7.157,56 € τον Κ.Α.
35.6063.0002.
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Για την ανωτέρω προμήθεια έχει γίνει έγκριση δαπάνης με την 100/2017 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
(ΑΔΑ: 6ΤΥΝΩΡΥ-ΡΨΚ) για τα έτη 2017 και 2018.
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
Εγκρίνει τις δαπάνες και ψηφίζει τις πιστώσεις που αφορά στους παρακάτω σχετικούς κωδικούς
αριθμούς του ισχύοντος προϋπολογισμού και ειδικότερα ως εξής:
1. «Προμήθεια ατομικών ειδών προστασίας εργαζόμενων». Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 5.000,00 €
(συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 20.6063.0002 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου. Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
2. «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για το τεχνικό συνεργείο». Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6063.0002 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου. Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
3. «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας των εργαζομένων». Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
15.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6063.0002 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου. Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
4. «Προμήθεια διαφόρων υλικών για την Πολιτική Προστασία». Η δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των
4.997,20 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) και θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6662.0006 του ισχύοντος
προϋπολογισμού του Δήμου. Η ανωτέρω προμήθεια χρηματοδοτείται από ιδίους πόρους.
Οι ανωτέρω πιστώσεις, συνολικού ποσού 44.997,20€, αφορούν την «Προμήθεια ειδών ατομικής
προστασίας» με A.M. 10/2017 προϋπολογισμού 54.996,48 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%) που
θα πραγματοποιηθεί με την διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα
117 και 327 [Βιβλίο ΙΙ] του ν. 4412/2016 (αρ. 2 παρ.1 περιπτ. 30 του ν. 4412/2016).
Το υπόλοιπο ποσό του προϋπολογισμού της προμήθειας, 9.999,28 ευρώ, θα βαρύνει τους Κ.Α. για το
έτος 2018 ως κάτωθι: 2.192,00€ τον Κ.Α. 20.6063.0002, 649,72€ τον Κ.Α. 30.6063.0002, και 7.157,56€ τον
Κ.Α. 35.6063.0002.
Για την ανωτέρω προμήθεια έχει γίνει έγκριση δαπάνης με την 100/2017 Απόφαση Δημοτικού
Συμβουλίου (ΑΔΑ: 6ΤΥΝΩΡΥ-ΡΨΚ) για τα έτη 2017 και 2018.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 74/2017 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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