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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.: 164/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίσεις δαπανών – ψηφίσεις πιστώσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
O Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 8ο θέμα της ημερήσιας
διάταξης συζήτηση του θέματος, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.10054/2018, 10234/2018 και 10334/2018 έγγραφά του, τα οποία έχουν ως εξής:
 Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για:
1.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € της εργασίας με τίτλο «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των
ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών

» ΑΜ 37/18 προϋπολογισμού

74.392,56 €, που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018 και το
υπόλοιπο πόσο των 49.392,56 θα βαρύνει τον ίδιο ΚΑ για το έτος 2019. Η Χρηματοδότηση της ανωτέρω
εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους. Έγκριση της ανωτέρω μελέτης με τίτλο «Περιοδική Επιθεώρηση και
έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» ΑΜ 37/18
προϋπολογισμού 74.392,56€ με ΦΠΑ. Έγκριση τρόπου ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας με την διαδικασία
του συνοπτικού διαγωνισμού
2.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 15.000,00 € της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση και
επισκευή σιντριβανιών του Δήμου» ΑΜ 38/18 προϋπολογισμού 15.000,00 € με ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον
ΚΑ 35.6262.0004 του προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018. O τρόπος ανάθεσης της ανωτέρω
προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.

3.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 24.800,00 € της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ » ΑΜ 39/18 προϋπολογισμού 24.800,00 € με ΦΠΑ,
που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6162.0032 του προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018. O τρόπος ανάθεσης
της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.
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 Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή τη λήψη απόφασης για:
1.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 18.000,00€, για την παροχή υπηρεσίας «Συλλογή στοιχείων αντιπλημμυρικών
αναγκών σε δρόμους της Ηλιούπολης που δεν καλύπτονται από τους βασικούς αγωγούς ομβρίων», AM
36/18, προϋπολογισμού 18.000,00€ με ΦΠΑ, που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6162.0037 του προϋπολογισμού
του έτους 2018,

2.

Έγκριση διαδικασίας ανάθεσης της προαναφερόμενης παροχής υπηρεσίας «Συλλογή στοιχείων
αντιπλημμυρικών αναγκών σε δρόμους της Ηλιούπολης που δεν καλύπτονται από τους βασικούς αγωγούς
ομβρίων», AM 36/18, με “απευθείας ανάθεση”.

 Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική επιτροπή τη λήψη απόφασης για:
1.

Ψήφιση πίστωσης ποσού 5.000,00 € της εργασίας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αίθουσας Δημοτικού
Συμβουλίου» ΑΜ 42/18 προϋπολογισμού 5.000,00 €, που θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6261.0003 του
προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018. O τρόπος διενέργειας της εργασίας θα γίνει με απευθείας
ανάθεση
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
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντος του κ. Χιωτέλη και δηλώνοντας λευκό η κ. Πίκουλα)


Ψηφίζει πίστωση ποσού 25.000,00 € της εργασίας με τίτλο «Περιοδική Επιθεώρηση και έκδοση των
ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» ΑΜ 37/18 προϋπολογισμού
74.392,56 €, που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6262.0001 του προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018 και το
υπόλοιπο πόσο των 49.392,56 θα βαρύνει τον ίδιο ΚΑ για το έτος 2019. Η χρηματοδότηση της ανωτέρω
εργασίας θα γίνει από ίδιους πόρους. Έγκριση της ανωτέρω μελέτης με τίτλο «Περιοδική Επιθεώρηση
και έκδοση των ετήσιων πιστοποιητικών συμμόρφωσης υπαρχουσών παιδικών χαρών» ΑΜ.37/18
προϋπολογισμού 74.392,56€ με ΦΠΑ. Έγκριση τρόπου ανάθεσης της ανωτέρω εργασίας με την
διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού



Ψηφίζει πίστωση ποσού 15.000,00 € της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών για την συντήρηση
και επισκευή σιντριβανιών του Δήμου» ΑΜ 38/18, που θα βαρύνει τον ΚΑ 35.6262.0004 του
προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018. O τρόπος ανάθεσης της ανωτέρω προμήθειας θα γίνει με
απευθείας ανάθεση σε τρίτους.



Ψηφίζει πίστωση ποσού 24.800,00 € της προμήθειας με τίτλο «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΕΛΑΣΤΟΜΕΡΕΣ
ΥΔΑΤΟΔΙΑΛΥΤΟ ΧΡΩΜΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΥΓΗ
ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ» ΑΜ.39/18, που θα βαρύνει τον Κ.Α.
30.6162.0032 του προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018. O τρόπος ανάθεσης της ανωτέρω
προμήθειας θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.
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Ψηφίζει πίστωση ποσού 18.000,00 €, για την παροχή υπηρεσίας «Συλλογή στοιχείων αντιπλημμυρικών
αναγκών σε δρόμους της Ηλιούπολης που δεν καλύπτονται από τους βασικούς αγωγούς ομβρίων», A.M.
36/18, που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6162.0037 του προϋπολογισμού του έτους 2018. O τρόπος ανάθεσης
της ανωτέρω εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.



Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 € της εργασίας με τίτλο «Επισκευή και συντήρηση αίθουσας
Δημοτικού Συμβουλίου» Α.Μ. 42/18, που θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6261.0003 του προϋπολογισμού του
Δήμου το έτος 2018. O τρόπος διενέργειας της εργασίας θα γίνει με απευθείας ανάθεση

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 164/2018 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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