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Απόσπασμα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

από το πρακτικό της 7ης συνεδρίασης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ηλιούπολης

Σήμερα 21 Μαρτίου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε
η Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με την οικ. 5222/16.3.2018 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. Μπασούρης Μαρίνος, 3. Κορμά –
Γκουτζιάνα Δήμητρα, 4. Σερέτη Χριστίνα, τακτικά μέλη, και 5. Καλούδης Κων/νος, αναπληρωματικό μέλος,
ότι οι κ.κ. 1. Παπαδόπουλος Κων/νος, 2. Παναγιώταρης Αναστάσιος, 3. Αντύπας Γεώργιος, 4. Αναγνώστου
Ιωάννης, 5. 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. Γκούμας, Μακρής, Συρίγου και Παπακώστα.
Τα πρακτικά τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Σπυρίδων Ζωγράφος.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 77/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγκρίσεις δαπανών – ψηφίσεις πιστώσεων Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
O Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Χατζηδάκης που εισηγήθηκε το 6ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα υπ’ αριθ. πρωτ.
οικ.5108/2018, 5270/2018 και 5495/2018 έγγραφά του, σχετικά με ψηφίσεις πιστώσεων της Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και τα κάλεσε να αποφασίσει 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 15.000,00 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6662.0001 του προϋπολογισμού του
Δήμου το έτος 2018 για την «Προμήθεια σημάτων ΚΟΚ, οριοδεικτών, πινακίδων ονοματοθεσίας»
(Α.Μ. 16/2018). Η χρηματοδότηση του ανωτέρω έργου θα γίνει από ιδίους πόρους. Ο τρόπος εκτέλεσης
της ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.
2. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.000,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 10.6117.0001 του Δήμου για το έτος 2018
για την υλοποίηση της εργασίας «Υπηρεσίες για την προσαρμογή της μελέτης για την βελτίωση αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού με χρήση νέων τεχνολογιών και εξοικονόμηση ενέργειας στις
κατευθυντήριες οδηγίες – απαιτήσεις του ΚΑΠΕ και του ΤΠΚΔ» (Α.Μ. 17/2018). Η ανωτέρω εργασία
θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.
3. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.084,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7412.0039 του Δήμου για το έτος
2018, για την

μελέτη με τίτλο «Πιλοτική Αρχιτεκτονική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης

πολεοδομικής ενότητας Αγ. Μαρίνας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 68/2015). Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
4. Ψηφίζει πίστωση ποσού 5.208,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7412.0041 του Δήμου για το έτος 2018
για την

μελέτη με τίτλο «ΠΙΛΟΤΙΚΗ Φυτοτεχνική Μελέτη αναβάθμισης - αναζωογόνησης
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πολεοδομικής ενότητας

Αγ. Μαρίνας Δήμου Ηλιούπολης» (Α.Μ. 70/2015). Χρηματοδότηση από

ΣΑΤΑ.
5. Ψηφίζει πίστωση ποσού 124.480,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.0001 του Δήμου για το έτος
2018 για το έργο «Ασφαλτοστρώσεις οδών & κατασκευή αντιολισθηρού τάπητα σε διάφορους δρόμους
της πόλης» (Α.Μ. 18/2018) προϋπολογισμού 247.870,00 € και το υπόλοιπο ποσό των 123.390,00 € θα
βαρύνει τον ίδιο για το έτος 2019. Ο τρόπος εκτέλεσης του ανωτέρω έργου θα γίνει με ανοικτό
ηλεκτρονικό διαγωνισμό.
6. Ψηφίζει πίστωση ποσού 33.655,00 € που θα βαρύνει τον Κ.Α. 45.7326.0002 του Δήμου για το έτος 2018
για το έργο «Κατασκευή νέων οστεοφυλάκιων» (Α.Μ. 21/2018). Χρηματοδότηση ΣΑΤΑ.
7. Ψηφίζει πίστωση ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7135.0010 του
προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018 για την «Προμήθεια κλιματιστικών» (Α.Μ. 22/2018). Ο
τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.
8. Ψηφίζει πίστωση ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΚΑ 10.7135.0031 του
προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση υαλοπινάκων με τα
απαραίτητα μικροεξαρτήματα για την αντικατάσταση φθαρμένων σε δημοτικά κτίρια» (Α.Μ. 23/2018).
Ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.
9. Ψηφίζει πίστωση ποσού 16.475,00 € που θα βαρύνει τον ΚΑ 30.6162.0009 του προϋπολογισμού του
Δήμου το έτος 2018 για το συνεχιζόμενο έργο «Εργασίες καθαρισμού φρεατίων και ανύψωση αυτών»
κτίρια» (Α.Μ. 23/2018). Χρηματοδότηση από ΣΑΤΑ.
10. Ψηφίζει πίστωση ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΚΑ 15.7135.0031 του
προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018 για την «Προμήθεια και τοποθέτηση ειδικού εξοπλισμού
(Dolby Surround) για τον δημοτικό κινηματογράφο ΜΕΛΙΝΑ ΜΕΡΚΟΥΡΗ» (Α.Μ. 24/2018). Ο τρόπος
εκτέλεσης της ανωτέρω προμήθεια θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.
11. Ψηφίζει πίστωση ποσού 24.800,00 € με Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον ΚΑ 10.6117.0002 του
προϋπολογισμού του Δήμου το έτος 2018 για την «Παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών για την σύνταξη
προτάσεων χρηματοδότησης για την ενεργειακή αναβάθμιση των εγκαταστάσεων του Δήμου και την
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικές εγκαταστάσεις μέσω φωτοβολταϊκών σταθμών με
εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού» (Α.Μ. 25/2018). Ο τρόπος εκτέλεσης της ανωτέρω εργασίας
θα γίνει με απευθείας ανάθεση σε τρίτους.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 77/2018 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά την σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΣΟΥΡΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 23.3.2018

ΚΟΡΜΑ - ΓΚΟΥΤΖΙΑΝΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΕΡΕΤΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ
ΚΑΛΟΥΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

2

