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από το πρακτικό της 13ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 23 Μαΐου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 10000/18.5.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
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. Σερέτη Χριστίνα, 5. Χιωτέλης Ιωάννης, τακτικά μέλη, 6. Πίκουλα Αργυρώ, 7.
Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1. Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 2. Παναγιώταρης
Αναστάσιος, 3. Αντύπας Γέωργιος, 4. Αναγνώστου Ιωάννης, 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. Κατσάρης και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 163/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίσεις δαπανών – ψηφίσεις πιστώσεων Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 7ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.10237/2018, 10239/2018 και 10278/2018 έγγραφα του Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, τα οποία
έχουν ως εξής:
 Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη ή μη απόφασης για:
την έγκριση, διάθεση και ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγρ.9 & 10 του Ν.
3463/06, του Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010, στους παρακάτω κωδικούς, οικονομικού έτους 2018:
ΚΩΔ.
ΠΡΟΥΠΟΛ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Έτος 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΑΘ.ΠΟΣΟ

10.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

15.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

20.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

30.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

35.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

45.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

0,06

45.6699.0006.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΛΠ

0,01

15.6481.0002.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

0,01

35.6474.0002.

ΣΙΤΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

15.6474.0004.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

3.873,63
0,01
3.873,72
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Το υπόλοιπο της σύμβασης θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού για τα έτη 2019 &
2020 :
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Έτος 2019

ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΑΘ.ΠΟΣΟ

10.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

7.372,95

15.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

9.589,64

20.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

33.696,06

30.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

7.927,12

35.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

16.516,77

45.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

17.348,03

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

92.450,57

45.6699.0006.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΛΠ)

24.166,65

15.6481.0002.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

51.148,91

15.6474.0004.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

35.6474.0002.

ΣΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

262,48
2.853,47
170.882,08

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Έτος 2020

ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΑΘ.ΠΟΣΟ

10.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1.274,60

15.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1.717,94

20.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

6.539,23

30.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1.385,44

35.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

3.103,37

45.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

3269,62

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020
45.6699.0006.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΛΠ)

15.6481.0002.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15.6474.0004.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

17.290,20
5.109,74
10.229,80
131,25
32.760,99

Η μελέτη του Δήμου θα συμπεριληφθεί σε διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στην προμήθεια
«Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ. για τις ανάγκες του Δήμου 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 προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια αναλωσίμων
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών Προσώπων
πραγματοποιούνται εφεξής από τους οικείους Δήμους.
Αναλυτικότερα:
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A.

«Προμήθεια Γάλακτος»,

με ΚΑ.:10.6063.0001,

15.6063.0001,

20.6063.0001,

30.6063.0001,

35.6063.0001, 45.6063.0001 στο ποσό των 0,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ισχύοντος
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018.
Η ψήφιση αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος που θα διατεθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους στο
Δήμο μας, με σχέση Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ
1503/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ
και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.ΤΤ36586/10-7-2007 (ΦΕΚ
1323/Β’/30-7-2007) ΚΥΑ και την υπ’ αριθ.31119/28-05-2008 (ΦΕΚ

990 Β/28-05-2008) ΚΥΑ και κρίνεται

απαραίτητη προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες προστασίας των δικαιούχων εργαζομένων που
απασχολούνται στο Δήμο. Η ποσότητα που καθορίζεται από τις πιο πάνω αποφάσεις αναλογεί σε ένα (1) λίτρο
φρέσκου γάλακτος σε κάθε δικαιούχο εργαζόμενο.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του «γάλακτος» για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου, ετήσιας
διάρκειας, προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 109.740,83 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, Η δαπάνη
θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά και από ιδίους πόρους. Το ποσό των 0,06 € θα βαρύνει το έτος 2018 και το
υπόλοιπο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019 στο ποσό των 92.450,57 € και το
έτος 2020 στο ποσό των 17.290,20 €.
Β. «Προμήθεια Αναλωσίμων – Τροφίμων (κονιάκ, παξιμάδια κλπ)», ΚΑ.:45.6699.0006 στο ποσό των
0,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η
ψήφιση αφορά στην προμήθεια τροφίμων, ποτών,κλπ, για τη λειτουργία κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο
του Δήμου.
H συνολική δαπάνη, ετήσιας διάρκειας, κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη τροφίμων κτλ για τη λειτουργία
κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο, προϋπολογίζεται δε στο ποσό των 29.276,40 € συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Το ποσό των 0,01 € θα βαρύνει το έτος 2018 ενώ το υπόλοιπο ποσό
της σύμβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους

2019 στο ποσό των 24.166,65 € και

τον

προϋπολογισμό του έτους 2020 στο ποσό των 5.109,74 €.
Γ. Η διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της σε τρόφιμα, ποτά κτλ,
εισηγήθηκε τα ακόλουθα:
1. «Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου», ΚΑ.:15.6481.0002 στο ποσό
των 0,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η
ψήφιση αφορά στην προμήθεια τροφίμων, ποτών, κλπ, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου του
Δήμου.
H συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ετήσιας
διάρκειας, κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε τρόφιμα, ποτά, κλπ,
προϋπολογίζεται δε στο ποσό των 61.378,72 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους. Το ποσό των 0,01 € θα βαρύνει το έτος 2018 και το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2019 στο ποσό των 51.148,91 € και τον προϋπολογισμό του έτους 2020 στο ποσό
των 10.229,80 €.
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2.«Δαπάνες Αιμοδοσίας», με ΚΑ.:15.6474.0004 το συνολικό ποσό των 0,01 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
H συνολική δαπάνη για τις «Δαπάνες Αιμοδοσίας» ετήσιας διάρκειας, κρίνεται απαραίτητη για την παροχή
τροφής για τη στήριξη των εθελοντών αιμοδοτών αμέσως μετά την αιμοδοσία, προϋπολογίζεται δε στο ποσό
των 393,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Το ποσό των 0,01 € θα βαρύνει το έτος 2018 και το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2019 στο ποσό των 262,48 € και τον προϋπολογισμό του έτους 2020 στο ποσό των
131,25 €.
Δ.

«Σίτιση Εθελοντών Δασοπυροσβεστών»,

ΚΑ.:35.6474.0002

στο

ποσό των 1.147,10

€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 που
αφορά στην προμήθεια ποτών και αναψυκτικών. Η προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Ε. Επιπλέον προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης των εθελοντών δασοπυροσβεστών κατά τις
περιόδους επιφυλακής της καλοκαιρινής περιόδου έτους 2018 και για ένα έτος από την υπογραφή της
σύμβασης εισηγούμαστε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 10 του Ν. 4412/2016 την εξαίρεση της ομάδας «Έτοιμα
Μικρογεύματα» από την διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στην συνολική προμήθεια «Τροφίμων,
αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» την ανάθεση της
παραπάνω προμήθειας με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 5.580,00 € και στο ποσό
των 3.873,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2018 και στο ποσό των 1.706,37 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του Προϋπολογισμού του Δήμου για το
έτος 2019. Η προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.


Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη ή μη απόφασης για την έγκριση, διάθεση
και ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγρ.9 & 10 του Ν. 3463/06, του
Ν.4412/2016 τις τροποποιήσεις αυτού και του Ν.3852/2010, στον παρακάτω κωδικό, οικονομικού έτους
2018 ως ακολούθως:
1. ΚΑ.:10.7134.0035 «Προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και εγκατάστασής τους για την αναβάθμιση της
Κεντρικής Αποθήκης», ποσό 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η ψήφιση αφορά στην «Προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και
εγκατάστασής τους για την αναβάθμιση της Κεντρικής Αποθήκης » (Α.Μ Π6/2018) και κρίνεται απαραίτητη
για την εύρυθμη λειτουργία της Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
2. Κ.Α 10.6262.0032 « Συντήρηση ψυκτών», ποσό 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του
ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η ψήφιση αφορά στην «Συντήρηση ψυκτών νερού για
τις Δημ. Υπηρεσίες» (Α.Μ Π 7/2018) και κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης ώστε να
εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όσους έχουν πρόσβαση – δημότες και
εργαζομένους- στα συστήματα νερού. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
3. Κ.Α 10.6264.0007 « Συντήρηση ψυγείων παροχής γάλακτος», ποσό 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η ψήφιση αφορά στην Συντήρηση
ψυγείων παροχής γάλακτος», (Α.Μ Π8/2018) και κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης
4
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ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα συστήματα συντήρησης γάλακτος.
Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
4. KA 35.6635.0001 «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (υλικά καθαριότητας κλπ.)», ποσό
2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2018. Η ψήφιση αφορά στην «Προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλης από το Φάρο Τυφλών Ελλάδας» (Α.Μ
Π9/2018). Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα: Α) με το άρθρο 1 & 2 του Ν.2765/54 στο οποίο αναφέρεται ότι
εξαιρετικώς

και κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί κρατικών προμηθειών, οι υπηρεσίες, κρατικές –

στρατιωτικές – δημοτικές ‘’επί ωφελεία των εργαζομένων τυφλών’’ για προμήθειες ειδών καθ/τας (σκούπες –
βούρτσες) μπορούν να απευθύνονται στο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο και επιχορηγούμενο,
από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σωματείο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ. Β) Την υπ΄
αριθμόν 577/ 31-03-2009 επιστολή του Γ.Γ του Υπουργείου Εσωτερικών «Προμήθεια ειδών καθαριότητας από
το ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», με την οποία προτρέπονται οι ΟΤΑ να προμηθεύονται είδη
καθαριότητας από ειδικά αναγνωρισμένα μη κερδοσκοπικά σωματεία, όπως είναι ο Φάρος Τυφλών της
Ελλάδας. Γ) Το γεγονός ότι οι τιμές πώλησης του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας είναι ίδιες ή παρόμοιες με τις
τιμές της αγοράς. δ Των αυξημένων αναγκών προκύπτουν από την μελλοντική πρόληψη προσωπικού
καθαριότητας μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας του ΟΑΕΔ. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους
πόρους.
5. ΚΑ.:10.6681 «Υλικά φαρμακείου», ποσό 9.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και στον KA: 60.7341.0008 «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών:
Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης ΟΠΣ:5001378» ποσό 6.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. 24%. Η ψήφιση αφορά στην «προμήθεια υλικών Φαρμακείου και υγειονομικού υλικού για την κάλυψη
των αναγκών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων.» (Α.Μ Π10/2018). Η προμήθεια τους κρίνεται
επιτακτική για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων καθώς και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση
έκτακτων περιστατικών των Δημοτών μέσω του Κοινωνικού Φαρμακείου. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους
πόρους και με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
6. ΚΑ.:10.6613.0001 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων», ποσό
5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2018, ΚΑ.:10.6613.0002 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων για
τα ΚΕΠ», ποσό 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου
για το έτος 2018, ΚΑ.:15.6613.0013 «Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών εντύπων», ποσό 12.600,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018, Κ.Α.
60.7341.0006 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης MIS 5001921», ποσό 1.100 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018, Κ.Α. 60.7341.0007 «Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ΟΠΣ5001378», ποσό 1.100 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 . Οι ανωτέρω ψηφίσεις αφορούν στην «προμήθεια
εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων» (ΑΜ.:Π11/2018) η οποία κρίνεται
απαραίτητη για την κάλυψη σχετικών υπηρεσιακών αναγκών. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
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7. ΚΑ.:10.6274.0001 «Καθαρισμός μοκέτας απολύμανση και εξυγίανση χώρου από μικροβιακά φορτία», ποσό
3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος
2018 και ποσό 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει τον προϋπολογισμό έτους 2019.
Η ψήφιση αφορά στις «Εργασίες καθαρισμού της μοκέτας δημοτικών κτιρίων, απολύμανσης και εξυγίανσης
των χώρων από τα μικροβιακά φορτία» (ΑΜ.:Π12/2018). Οι σχετικές εργασίες κρίνονται απαραίτητες
προκειμένου να απολυμανθούν και να καθαριστούν ο χώροι και οι μοκέτες των δημοτικών κτιρίων. Η
χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.


Σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή, τη λήψη ή μη απόφασης για την έγκριση, διάθεση
και ψήφιση πιστώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 209 παράγρ.9 & 10 του Ν. 3463/06, του
Ν.4412/2016 και του Ν.3852/2010, στους παρακάτω κωδικούς, οικονομικού έτους 2018:
Α/Α

Περιγραφή

CPV

Κ.Α.

ΠΟΣΟ σε € που
αφορά 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
6634
1

10.6634

2

20.6634

3

30.6634

4

45.6634

5

50.6634

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού- Οικ.Υπηρ.

39830000-9

0,01

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ. καθ/τας

39830000-9

0,01

39830000-9

0,01

39830000-9

0,01

39830000-9

0,01

Προμήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και απορριμματοφόρων

39830000

0,01

Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας για τους

39830000

0,01

39830000

0,01

& Ηλ/φωτισμού
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 &
6635
6

20.6635.0003

7

20.6635.0004

8

50.6635

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

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

9

20.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

0,01

10

35.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

0,01

Επίσης σας παρακαλούμε για τη δέσμευση και την εγγραφή πίστωσης για τις ανάγκες του Δήμου στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2019 για τους παρακάτω Κ.Α. ως ακολούθως:
Α/Α

Περιγραφή
Κ.Α.
6634

CPV

ΠΟΣΟ σε € που
αφορά 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
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ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
1

10.6634

2

20.6634

3

30.6634

4

45.6634

5

50.6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού- Οικ.Υπηρ.

39830000-9

5.000,00

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ. καθ/τας &

39830000-9

7.000,00

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ. Τεχν. Έργων

39830000-9

3.000,00

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ.

39830000-9

4.000,00

39830000-9

500,00

Ηλ/φωτισμού

Νεκροταφείου
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού- Δημ. Αστυνομία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &

6

6635

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

20.6635.000

Προμήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και απορριμματοφόρων

39830000

1.500,00

20.6635.000

Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας για τους οδοκαθαριστές

39830000

3.000,00

4

(σκούπες, φαράσια, καρότσια κ.λ.π)
39830000

500,00

3
7

8

50.6635

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας - Δημοτική
Αστυνομία

9

20.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

7.500,00

10

35.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

18.000,00

Επίσης σας παρακαλούμε για τη δέσμευση και την εγγραφή πίστωσης για τις ανάγκες του Δήμου στον
προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2020 για τους παρακάτω Κ.Α. ως ακολούθως:
Α/Α

Κ.Α.

Περιγραφή

CPV

ποσό σε € που αφορά 2020

1

20.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

4.000,00

2

35.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

6.500,00

Οι ψηφίσεις αφορούν στην «Προμήθεια Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου- ειδών καθαριότητας &
ευπρεπισμού» (ΑΜ.:Π.13/2018) 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 προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια αναλωσίμων
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών Προσώπων
7
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πραγματοποιούνται εφεξής από τους οικείους Δήμους. Η χρηματοδότηση της ως άνω προμήθειας θα γίνει από
ιδίους πόρους και ανταποδοτικά.
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
i.

Εγκρίνει τη δέσμευση και ψηφίζει πίστωση στους παρακάτω Κ.Α. οικονομικού έτους 2018, της
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και συγκεκριμένα ως εξής:
ΚΩΔ.
ΠΡΟΥΠΟΛ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2018

Έτος 2018

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΑΘ.ΠΟΣΟ

10.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

15.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

20.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

30.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

35.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

45.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

0,01

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

0,06

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΛΠ

0,01

45.6699.0006.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
15.6481.0002.

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

35.6474.0002.

ΣΙΤΙΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

15.6474.0004.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ
ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2018

0,01
3.873,63
0,01
3.873,72

Το υπόλοιπο της σύμβασης θα βαρύνει τους αντίστοιχους κωδικούς προϋπολογισμού για τα έτη 2019 &
2020 :
ΚΩΔ.
ΠΡΟΥΠΟΛ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2019

Έτος 2019

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΑΘ.ΠΟΣΟ

10.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

7.372,95

15.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

9.589,64

20.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

33.696,06

30.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

7.927,12

35.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

16.516,77

45.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

17.348,03

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

92.450,57

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΛΠ)

24.166,65

45.6699.0006.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
15.6481.0002.

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

15.6474.0004.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

35.6474.0002.

ΣΙΤΗΣΗ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΔΑΣΟΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ

51.148,91
262,48
2.853,47
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ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2019

170.882,08

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΤΟΥΣ 2020

Έτος 2020

ΚΩΔ. ΠΡΟΥΠΟΛ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΑΠΑΝΗΣ

ΔΙΑΘ.ΠΟΣΟ

10.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1.274,60

15.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1.717,94

20.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

6.539,23

30.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

1.385,44

35.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

3.103,37

45.6063.0001.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ

3269,62

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020
45.6699.0006.

17.290,20

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ-ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΟΝΙΑΚ ΠΑΞΙΜΑΔΙΑ ΚΛΠ)

5.109,74

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ
15.6481.0002.

ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟΥ

10.229,80

15.6474.0004.

ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ

131,25

ΣΥΝΟΛΟ ΔΙΑΘΕΣΙΜΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2020

32.760,99

Η μελέτη του Δήμου θα συμπεριληφθεί σε διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στην προμήθεια
«Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ. για τις ανάγκες του Δήμου 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 προμηθευτών-χορηγητών για την προμήθεια αναλωσίμων
ειδών παντοπωλείου για τις ανάγκες των Δήμων, των Ιδρυμάτων και όλων των Νομικών Προσώπων
πραγματοποιούνται εφεξής από τους οικείους Δήμους.
Αναλυτικότερα:
A.

«Προμήθεια

Γάλακτος»,

με

ΚΑ.:10.6063.0001,

15.6063.0001,

20.6063.0001,

30.6063.0001,

35.6063.0001, 45.6063.0001 στο ποσό των 0,06 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ισχύοντος
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018.
Η ψήφιση αφορά στην προμήθεια φρέσκου γάλακτος που θα διατεθεί στους δικαιούχους εργαζόμενους στο
Δήμο μας, με σχέση Ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου, σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. 53361/02-10-2006 (ΦΕΚ
1503/11-10-2006) Υπουργική Απόφαση περί «Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των
ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθ.ΤΤ36586/10-7-2007
(ΦΕΚ 1323/Β’/30-7-2007) ΚΥΑ και την υπ’ αριθ.31119/28-05-2008 (ΦΕΚ 990 Β/28-05-2008) ΚΥΑ και
κρίνεται απαραίτητη προκειμένου να τηρηθούν οι κανόνες προστασίας των δικαιούχων εργαζομένων που
απασχολούνται στο Δήμο. Η ποσότητα που καθορίζεται από τις πιο πάνω αποφάσεις αναλογεί σε ένα (1)
λίτρο φρέσκου γάλακτος σε κάθε δικαιούχο εργαζόμενο.
Η συνολική δαπάνη για την προμήθεια του «γάλακτος» για τους δικαιούχους εργαζόμενους του Δήμου,
ετήσιας διάρκειας, προϋπολογίζεται συνολικά στο ποσό των 109.740,83 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,
Η δαπάνη θα καλυφθεί από τα ανταποδοτικά και από ιδίους πόρους. Το ποσό των 0,06 € θα βαρύνει το έτος
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2018 και το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019 στο ποσό των
92.450,57 € και το έτος 2020 στο ποσό των 17.290,20 €.
Β. «Προμήθεια Αναλωσίμων – Τροφίμων (κονιάκ, παξιμάδια κλπ.)», ΚΑ.:45.6699.0006 στο ποσό των 0,01
€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η
ψήφιση αφορά στην προμήθεια τροφίμων, ποτών, κλπ.,

για τη λειτουργία κυλικείου στο Δημοτικό

Κοιμητήριο του Δήμου.
H συνολική δαπάνη, ετήσιας διάρκειας, κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη τροφίμων κτλ. για τη
λειτουργία κυλικείου στο Δημοτικό Κοιμητήριο, προϋπολογίζεται δε στο ποσό των 29.276,40 €
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους. Το ποσό των 0,01 € θα βαρύνει το
έτος 2018 ενώ το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτους 2019 στο ποσό
των 24.166,65 € και τον προϋπολογισμό του έτους 2020 στο ποσό των 5.109,74 €.
Γ. Η διεύθυνση Κοινωνικών Υπηρεσιών προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της σε τρόφιμα, ποτά κτλ,
εισηγήθηκε τα ακόλουθα:
1. «Προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου», ΚΑ.:15.6481.0002 στο ποσό των
0,01 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η
ψήφιση αφορά στην προμήθεια τροφίμων, ποτών, κλπ, για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου
του Δήμου.
H συνολική δαπάνη για την προμήθεια υλικών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου, ετήσιας
διάρκειας, κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων σε τρόφιμα, ποτά, κλπ,
προϋπολογίζεται δε στο ποσό των 61.378,72 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους
πόρους. Το ποσό των 0,01 € θα βαρύνει το έτος 2018 και το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2019 στο ποσό των 51.148,91 € και τον προϋπολογισμό του έτους 2020 στο
ποσό των 10.229,80 €.
2.«Δαπάνες Αιμοδοσίας», με ΚΑ.:15.6474.0004 το συνολικό ποσό των 0,01 € συμπεριλαμβανομένου του
Φ.Π.Α. του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
H συνολική δαπάνη για τις «Δαπάνες Αιμοδοσίας» ετήσιας διάρκειας, κρίνεται απαραίτητη για την παροχή
τροφής για τη στήριξη των εθελοντών αιμοδοτών αμέσως μετά την αιμοδοσία, προϋπολογίζεται δε στο ποσό
των 393,74 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Το ποσό των 0,01 € θα βαρύνει το έτος 2018 και το υπόλοιπο ποσό της σύμβασης θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2019 στο ποσό των 262,48 € και τον προϋπολογισμό του έτους 2020 στο ποσό
των 131,25 €.
Δ.

«Σίτιση

Εθελοντών

Δασοπυροσβεστών»,

ΚΑ.:35.6474.0002

στο

ποσό

των

1.147,10

€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019 που
αφορά στην προμήθεια ποτών και αναψυκτικών. Η προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.
Ε. Επιπλέον προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες σίτισης των εθελοντών δασοπυροσβεστών κατά τις
περιόδους επιφυλακής της καλοκαιρινής περιόδου έτους 2018 και για ένα έτος από την υπογραφή της
σύμβασης εισηγούμαστε σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ 10 του Ν. 4412/2016 την εξαίρεση της ομάδας
«Έτοιμα Μικρογεύματα» από την διαγωνιστική διαδικασία που αφορά στην συνολική προμήθεια
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«Τροφίμων, αναψυκτικών, ποτών κλπ για τις ανάγκες του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων» την
ανάθεση της παραπάνω προμήθειας με την διαδικασία της απ’ ευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 5.580,00
€ και στο ποσό των 3.873,63 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24 % του ισχύοντος Προϋπολογισμού του
Δήμου για το έτος 2018 και στο ποσό των 1.706,37 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2019. Η προμήθεια θα καλυφθεί από ιδίους πόρους.

ii.

Εγκρίνει τη διάθεση,

ψήφιση πίστωσης και τις τροποποιήσεις αυτού, στον παρακάτω κωδικό,

οικονομικού έτους 2018 ως ακολούθως:
1. ΚΑ.:10.7134.0035 «Προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και εγκατάστασής τους για την αναβάθμιση της
Κεντρικής Αποθήκης», ποσό 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η ψήφιση αφορά στην «Προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού
και εγκατάστασής τους για την αναβάθμιση της Κεντρικής Αποθήκης » (Α.Μ Π6/2018) και κρίνεται
απαραίτητη για την εύρυθμη λειτουργία της Κεντρικής Αποθήκης του Δήμου. Η χρηματοδότηση θα γίνει με
ιδίους πόρους.
2. Κ.Α 10.6262.0032 « Συντήρηση ψυκτών», ποσό 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του
ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η ψήφιση αφορά στην «Συντήρηση ψυκτών νερού
για τις Δημ. Υπηρεσίες» (Α.Μ Π 7/2018) και κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια της ετήσιας συντήρησης
ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας για όσους έχουν πρόσβαση –
δημότες και εργαζομένους- στα συστήματα νερού. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
3. Κ.Α 10.6264.0007 « Συντήρηση ψυγείων παροχής γάλακτος», ποσό 2.500,00 € συμπεριλαμβανομένου
του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018. Η ψήφιση αφορά στην
Συντήρηση ψυγείων παροχής γάλακτος», (Α.Μ Π8/2018) και κρίνεται απαραίτητη στα πλαίσια της ετήσιας
συντήρησης ώστε να εξασφαλιστούν οι αναγκαίες συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στα συστήματα
συντήρησης γάλακτος. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
4. KA 35.6635.0001 «Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας (υλικά καθαριότητας κλπ.)»,
ποσό 2.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το
έτος 2018. Η ψήφιση αφορά στην «Προμήθεια ειδών καθαριότητας πόλης από το Φάρο Τυφλών Ελλάδας»
(Α.Μ Π9/2018). Η προμήθεια γίνεται σύμφωνα: Α) με το άρθρο 1 & 2 του Ν.2765/54 στο οποίο αναφέρεται
ότι εξαιρετικώς και κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί κρατικών προμηθειών, οι υπηρεσίες, κρατικές –
στρατιωτικές – δημοτικές ‘’επί ωφελεία των εργαζομένων τυφλών’’ για προμήθειες ειδών καθ/τας (σκούπες
– βούρτσες) μπορούν να απευθύνονται στο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο και
επιχορηγούμενο, από το Υπ. Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης σωματείο ΦΑΡΟΣ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ
ΕΛΛΑΔΟΣ. Β) Την υπ΄ αριθμόν 577/ 31-03-2009 επιστολή του Γ.Γ του Υπουργείου Εσωτερικών
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας από το ΦΑΡΟ ΤΥΦΛΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ», με την οποία προτρέπονται οι
ΟΤΑ να προμηθεύονται είδη καθαριότητας από ειδικά αναγνωρισμένα μη κερδοσκοπικά σωματεία, όπως
είναι ο Φάρος Τυφλών της Ελλάδας. Γ) Το γεγονός ότι οι τιμές πώλησης του Φάρου Τυφλών της Ελλάδας
είναι ίδιες ή παρόμοιες με τις τιμές της αγοράς. δ Των αυξημένων αναγκών προκύπτουν από την μελλοντική
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πρόληψη προσωπικού καθαριότητας μέσω προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας

του ΟΑΕΔ. Η

χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
5. ΚΑ.:10.6681 «Υλικά φαρμακείου»,

ποσό 9.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του

ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 και στον KA: 60.7341.0008 «Δομές Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Ηλιούπολης ΟΠΣ:5001378» ποσό 6.000,00 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%. Η ψήφιση αφορά στην «προμήθεια υλικών Φαρμακείου και
υγειονομικού υλικού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου & των Νομικών του Προσώπων.» (Α.Μ
Π10/2018). Η προμήθεια τους κρίνεται επιτακτική για την διασφάλιση της υγείας των εργαζομένων καθώς
και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση έκτακτων περιστατικών των Δημοτών μέσω του Κοινωνικού
Φαρμακείου. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους και με χρηματοδότηση μέσω ΕΣΠΑ.
6. ΚΑ.:10.6613.0001 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων»,
ποσό 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το
έτος 2018, ΚΑ.:10.6613.0002 «Προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων για τα ΚΕΠ», ποσό 5.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος
Προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018, ΚΑ.:15.6613.0013 «Προμήθεια διαφόρων ενημερωτικών
εντύπων», ποσό 12.600,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του
Δήμου για το έτος 2018, Κ.Α. 60.7341.0006 «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ηλιούπολης MIS 5001921», ποσό
1.100 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018,
Κ.Α. 60.7341.0007 «Δομές Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο ΟΠΣ5001378», ποσό
1.100 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. του ισχύοντος προϋπολογισμού του Δήμου για το έτος 2018 . Οι
ανωτέρω ψηφίσεις αφορούν στην «προμήθεια εντύπων και υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών
εκτυπώσεων» (ΑΜ.:Π11/2018) η οποία κρίνεται απαραίτητη για την κάλυψη σχετικών υπηρεσιακών
αναγκών. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.
7. ΚΑ.:10.6274.0001 «Καθαρισμός μοκέτας απολύμανση και εξυγίανση χώρου από μικροβιακά φορτία»,
ποσό 3.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% του ισχύοντος Προϋπολογισμού του Δήμου για το
έτος 2018 και ποσό 1.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% θα βαρύνει τον προϋπολογισμό
έτους 2019. Η ψήφιση αφορά στις «Εργασίες καθαρισμού της μοκέτας δημοτικών κτιρίων, απολύμανσης και
εξυγίανσης των χώρων από τα μικροβιακά φορτία» (ΑΜ.:Π12/2018). Οι σχετικές εργασίες κρίνονται
απαραίτητες προκειμένου να απολυμανθούν και να καθαριστούν ο χώροι και οι μοκέτες των δημοτικών
κτιρίων. Η χρηματοδότηση θα γίνει με ιδίους πόρους.

iii.

Εγκρίνει τη διάθεση και ψηφίζει τις πιστώσεις στους παρακάτω κωδικούς, οικονομικού έτους 2018:
Α/Α

Περιγραφή

CPV

Κ.Α.

ΠΟΣΟ σε € που
αφορά 2018

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ
6634
1

10.6634

2

20.6634

ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού- Οικ.Υπηρ.

39830000-9

0,01

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ. καθ/τας

39830000-9

0,01

& Ηλ/φωτισμού
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3

30.6634

4

45.6634

5

50.6634

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ. Τεχν.

39830000-9

0,01

39830000-9

0,01

39830000-9

0,01

39830000

0,01

39830000

0,01

39830000

0,01

Έργων
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ.
Νεκροταφείου
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού- Δημ.
Αστυνομία

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΙΠΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ &
6635
6

Προμήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και
20.6635.0003

iv.

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

7

20.6635.0004

8

50.6635

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

9

20.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

0,01

10

35.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

0,01

Εγκρίνει τη δέσμευση και την εγγραφή πίστωσης για τις ανάγκες του Δήμου στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2019 για τους παρακάτω Κ.Α. ως ακολούθως:
Α/Α

Περιγραφή

CPV

Κ.Α.
6634
1

10.6634

2

20.6634

3

30.6634

4

45.6634

5

50.6634

ΠΟΣΟ σε € που
αφορά 2019

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ
Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού- Οικ.Υπηρ.

39830000-9

5.000,00

Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού – Υπ. καθ/τας &

39830000-9

7.000,00

39830000-9

3.000,00

39830000-9

4.000,00

39830000-9

500,00

Ηλ/φωτισμού
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 &

6

6635

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ-

20.6635.000

Προμήθεια υλικών απολύμανσης κάδων και απορριμματοφόρων

39830000

1.500,00

20.6635.000

Προμήθεια διαφόρων ειδών καθαριότητας για τους οδοκαθαριστές

39830000

3.000,00

4

(σκούπες, φαράσια, καρότσια κ.λ.π)
39830000

500,00

19640000-4

7.500,00

3
7

8

9

50.6635

20.6635.0002

Προμήθεια λοιπών ειδών υγιεινής και καθαριότητας - Δημοτική
Αστυνομία

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

13
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10

v.

35.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

18.000,00

εγκρίνει τη δέσμευση και την εγγραφή πίστωσης για τις ανάγκες του Δήμου στον προϋπολογισμό του
οικονομικού έτους 2020 για τους παρακάτω Κ.Α. ως ακολούθως:
Α/Α

Κ.Α.

Περιγραφή

CPV

ποσό σε € που αφορά 2020

1

20.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

4.000,00

2

35.6635.0002

Προμήθεια σάκων απορριμμάτων

19640000-4

6.500,00

Οι ψηφίσεις αφορούν στην «Προμήθεια Λοιπών αναλωσίμων ειδών παντοπωλείου- ειδών καθαριότητας &
ευπρεπισμού» (ΑΜ.:Π.13/2018) 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 προμηθευτών-χορηγητών 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.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 163/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 24.5.2018

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΙΩΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΠΙΚΟΥΛΑ ΑΡΓΥΡΩ
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