ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 10ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 25 Απριλίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 7899/20.4.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα πέντε, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Παπαδόπουλος Κων/νος, 3. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα, 5. Αντύπας Γεώργιος, τακτικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Μπασούρης
Μαρίνος, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 3. Αναγνώστου Ιωάννης και 4. 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. Συρίγου και Βαμβακούση.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 122/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίσεις δαπανών – ψηφίσεις πιστώσεων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 7ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.8054/2018, 8220/2018 και 8222/2018 έγγραφά του σχετικά με εγκρίσεις δαπανών – ψηφίσεις πιστώσεων
της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και τα κάλεσε να αποφασίσουν 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
Ομόφωνα Αποφασίζει
1. Ψηφίζει πίστωση ποσού 30.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7412.0048 του προϋπολογισμού του Δήμου
το έτος 2018 για την ανάθεση εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη προσαρμογής τυπικών πεζογεφυρών
για την τοποθέτησή τους σε δυο επιλεγμένα σημεία της πόλης» (Α.Μ. 28/2018) προϋπολογισμού
41.487,09 € με Φ.Π.Α. και το υπόλοιπο ποσό 11.487,09 θα βαρύνει τον ίδιο Κ.Α για το 2019 και
καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω μελέτης με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού με
κριτήριο την χαμηλότερη τιμή βάσει της γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου της Περιφέρειας,
χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
2. Εγκρίνει τον φάκελο Δημόσιας Σύμβασης μελέτης για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μελέτη
προσαρμογής τυπικών πεζογεφυρών για την τοποθέτηση τους σε δυο επιλεγμένα σημεία της πόλης»
(Α.Μ. 28/2018) προϋπολογισμού 41.487,09 με Φ.Π.Α., ο οποίος περιλαμβάνει το τεύχος Τεχνικών
Δεδομένων (τεχνική περιγραφή) των πεζογεφυρών, τεκμηρίωση σκοπιμότητας αυτών, πρόγραμμα
απαιτούμενων μελετών – χρονοδιάγραμμα, τεύχος προεκτειμόμενης αμοιβής και τεύχος λοιπών
στοιχείων
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6279.0007 του προϋπολογισμού του Δήμου το
έτος 2018 για την εργασία «Δαπάνες ηλεκτροδότησης του οικίσκου ταξί (Λ. Ελευθερίου Βενιζέλου»
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(Α.Μ. 29/2018) και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης σε τρίτους. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους.
4. Ψηφίζει πίστωση ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.0006 του προϋπολογισμού του Δήμου
το έτος 2018 για την «Προμήθεια ξυλείας για κοινοχρήστους χώρους» (Α.Μ. 30/2018) και καθορίζει
τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση σε τρίτους. Η
Χρηματοδότηση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους.
5. Ψηφίζει πίστωση ποσού 11.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0032 του προϋπολογισμού του Δήμου
το έτος 2018 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ειδών υγιεινής και λοιπών υλικών για το Δημοτικό
Θέατρο Δ. Κιντής» (Α.Μ. 31/2018) και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεση σε τρίτους. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει
από ίδιους πόρους.
6. Ψηφίζει πίστωση ποσού 8.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.0033 του προϋπολογισμού του Δήμου το
έτος 2018 για την «Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος πυρόσβεσης στο Ε’ βρεφονηπιακό σταθμό
επί της Κύπρου και Σαντορίνης» (Α.Μ. 32/2018) και καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω
προμήθειας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση σε τρίτους. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω
προμήθειας θα γίνει από ίδιους πόρους.
7. Ψηφίζει πίστωση ποσού 4.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6262.0023 του προϋπολογισμού του Δήμου το
έτος 2018 για την «Εργασία αποκατάστασης βλάβης στο 4ο Δημοτικό Σχολείο» (Α.Μ. 34/2018) και
καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεση σε
τρίτους. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους.
8. Ψηφίζει πίστωση ποσού 2.991.330,12 € για την «Προμήθεια για την Βελτίωση – Αναβάθμιση του
δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας» Δήμου Ηλιούπολης
(ΑΜ. 39/2017), για την ολική αναβάθμιση του Δημοτικού Οδοφωτισμού του Δήμου, με την
εγκατάσταση νέων φωτιστικών σύγχρονης τεχνολογίας και εξοικονόμησης ενέργειας LED
προϋπολογισμού 3.691342,98 €, που θα βαρύνει τον ΚΑ 20.7135.0024 του προϋπολογισμού του Δήμου
το έτος 2018 και το υπόλοιπο ποσό των 700.012,86 € για το έτος 2019 και καθορίζει τον τρόπο
εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθειας με τη διαδικασία του ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Η χρηματοδότηση της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει, για το ποσό των 2.991.330,12 με δάνειο από το
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και το υπόλοιπο ποσό των 700.012,86 € από ιδίους πόρους του
Δήμου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 122/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 26.4.2018
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