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Απόσπασμα

από το πρακτικό της 5ης συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 14 Φεβρουαρίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 2888/09.02.2018 πρόσκληση του κ. Προέδρου.
Μετά τη διαπίστωση ότι η Επιτροπή βρίσκεται σε απαρτία, αφού σε σύνολο μελών εννέα είναι
παρόντα οχτώ, δηλαδή οι κ.κ. 1. Χατζηδάκης Γεώργιος, Πρόεδρος, 2. Αντύπας Γεώργιος Αντιπρόεδρος ,3.
Παπαδόπουλος Κωνσταντίνος, 4. Μπασούρης Μαρίνος, 5.Κορμά – Γκουτζιάνα Δήμητρα, 6. Σερέτη Χριστίνα,
τακτικά μέλη, 7. Καλούδης Κων/νος, και 8. Κουρής Μιχαήλ αναπληρωματικά μέλη, ότι οι κ.κ. 1.
Παναγιώταρης Αναστάσιος, 2. Αναγνώστου Ιωάννης, 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. Κατσάρης, Μακρής , Συρίγου, Παπακώστα και Πεταχτή.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 47/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ψήφιση πίστωσης για ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων

Ο Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης, που εισηγήθηκε το 6ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής, το υπ’ αριθ. πρωτ. Οικ
2947/2018 έγγραφο του διευθυντή οικονομικών υπηρεσιών Κατσάρη, το οποίo έχει ως εξής:
Παρακαλούμε να εισηγηθείτε στην Οικονομική Επιτροπή την έγκριση της δέσμευσης πίστωσης
ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και αφορά τους παρακάτω σχετικούς κωδικούς του ισχύοντος
προϋπολογισμού, βάση του άρθ. 158 του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ 114/8-6-06 Τεύχος Α’) καθώς και του άρθρο 4 παρ. 3
ΠΔ 80/16 και ισχύουν για τον Προϋπολογισμό οικονομικού έτους του Δήμου Ηλιούπολης 2018.
KA
10.6471
10.7135.0003
10.7134.0001
10.7135.0027
15.6162.0010
15.6662.0011
20.6264.0009

30.6162.0036

30.6262.0027
30.6699.0003
30.7135.0029
30.7135.0032

Περιγραφή
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Προμήθεια συσκευών πολλαπλών εκτυπώσεων(φωτοαντιγραφικό & εκτυπωτής)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα
Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων
Δαπάνες αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων
Προμήθεια υλικών επιστέγασης καθώς και σιδηρών στοιχείων για την επισκευή
των φθαρμένων τμημάτων του υπόστεγου στο Άλσος Κιντής
Συντήρηση μονάδας βιολογικού καθαρισμού
Δαπάνες για την ανακύκλωση αποβλήτων, εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
κατασκευών και την εναποθέτηση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής
αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας
Συντήρηση, καθαρισμός, αποκατάσταση και προστασία γλυπτών έργων
(αγαλμάτων , προτομών, μνημείων) των υπαίθριων χώρων του Δήμου
Ηλιούπολης
Προμήθεια μικρών εργαλείων και λοιπών υλικών για το τεχνικό συνεργείο
Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών και αστικού εξοπλισμού για τους κοινόχρηστους
χώρους
Αποκατάσταση Παιδικής Χαράς επί της οδού Τζαβέλλα (προμ. Οργάνων κ.λπ.,
υποέργο "Εργα Αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών Αττικής…")

Ποσό
18.300,00 €
33.174,24 €
50.000,00 €
106.500,00 €
10.900,00 €
24.800,00 €
8.370,00 €

24.336,24 €

24.500,00 €
7.400,00 €
73.800,00 €
54.037,22 €
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ΑΔΑ: 734ΣΩΡΥ-Θ7Θ

Η Οικονομική Επιτροπή
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 72, 73 και 74 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), Ν.4412/16
και το Π.Δ. 80/2016
Ομόφωνα Αποφασίζει
Εγκρίνει την δέσμευση πίστωσης ανεκτέλεστο μέρος συμβατικών υποχρεώσεων και αφορά τους παρακάτω
σχετικούς κωδικούς του ισχύοντος προϋπολογισμού, ως εξής:
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Περιγραφή
Έξοδα πολιτιστικών δραστηριοτήτων
Προμήθεια συσκευών πολλαπλών εκτυπώσεων(φωτοαντιγραφικό &
εκτυπωτής)
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ηλεκτρονικά συγκροτήματα
Προμήθεια και εγκατάσταση πλυντηρίου αυτοκινήτων
Δαπάνες αντιμετώπισης αδέσποτων ζώων
Προμήθεια υλικών επιστέγασης καθώς και σιδηρών στοιχείων για την
επισκευή των φθαρμένων τμημάτων του υπόστεγου στο Άλσος Κιντής
Συντήρηση μονάδας βιολογικού καθαρισμού
Δαπάνες για την ανακύκλωση αποβλήτων, εκσκαφών, κατεδαφίσεων και
κατασκευών και την εναποθέτηση αυτών σε εγκατάσταση προσωρινής
αποθήκευσης διάθεσης διαλογής αξιοποίησης και επεξεργασίας
Συντήρηση, καθαρισμός, αποκατάσταση και προστασία γλυπτών έργων
(αγαλμάτων , προτομών, μνημείων) των υπαίθριων χώρων του Δήμου
Ηλιούπολης
Προμήθεια μικρών εργαλείων και λοιπών υλικών για το τεχνικό συνεργείο
Προμήθεια ξύλινων κιοσκιών και αστικού εξοπλισμού για τους
κοινόχρηστους χώρους
Αποκατάσταση Παιδικής Χαράς επί της οδού Τζαβέλλα (προμ. Οργάνων
κ.λπ., υποέργο "Εργα Αντιπλημμυρικής προστασίας των περιοχών
Αττικής…")

Ποσό
18.300,00 €
33.174,24 €
50.000,00 €
106.500,00 €
10.900,00 €
24.800,00 €
8.370,00 €

24.336,24 €

24.500,00 €
7.400,00 €
73.800,00 €

54.037,22 €

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 47/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 15.2.2018

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ
ΚΟΡΜΑ-ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΑΝΤΥΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ

ΚΟΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
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