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Απόζπαζκα
από ην πξαθηηθό ηεο 8εο ζπλεδξίαζεο
ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο Δήκνπ Ηιηνύπνιεο

ήκεξα 28 Μαξηίνπ 2018, εκέξα Σεηάξηε θαη ώξα 10:00 π.κ. ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή, ζύκθσλα κε ηελ νηθ. 5935/23.3.2018 πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ.
Μεηά ηε δηαπίζησζε όηη ε Επηηξνπή βξίζθεηαη ζε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν κειώλ ελλέα είλαη
παξόληα πέληε, δειαδή νη θ.θ. 1. Υαηδεδάθεο Γεώξγηνο, Πξόεδξνο, 2. Παπαδόπνπινο Κσλ/λνο, 3.
Μπαζνύξεο Μαξίλνο, 4. Κνξκά – Γθνπηδηάλα Δήκεηξα, ηαθηηθά κέιε, θαη 5. Καινύδεο Κσλ/λνο,
αλαπιεξσκαηηθό κέινο, όηη νη θ.θ. 1. Παλαγηώηαξεο Αλαζηάζηνο, 2. εξέηε Υξηζηίλα, 3. Αληύπαο
Γεώξγηνο, 4. Αλαγλώζηνπ Θσάλλεο, 5. Μαξγαξώλεο Παλαγηώηεο, ηαθηηθά κέιε δελ πξνζήιζαλ αλ θαη
πξνζθιήζεθαλ λόκηκα, ν θ. Πξόεδξνο θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο. Παξόληεο ζηε ζπλεδξίαζε
είλαη νη ππάιιεινη ηνπ Δήκνπ θ.θ. Καθάηζηνο, Μαθξήο θαη Παπαθώζηα.
Σα πξαθηηθά ηεξεί ν κόληκνο ππάιιεινο ηνπ Δήκνπ, ππξίδσλ Ζσγξάθνο.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 92/2018
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Εγθξίζεηο δαπαλώλ – ςεθίζεηο πηζηώζεσλ ηεο Δηεύζπλζεο Σερληθώλ Τπεξεζηώλ.

O Αληηδήκαξρνο θαη Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο, θ. Υαηδεδάθεο, πνπ εηζεγήζεθε ην 6ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έζεζε ππόςε ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ην ππ’ αξηζ. πξση.
νηθ.6132/2018 έγγξαθό ηνπ, ην νπνίν έρεη σο εμήο:
Παρακαλούμε να ειζηγηθείηε ζηην Οικονομική Επιηροπή:
1. Ψήθιζη πίζηωζης ποζού 500,00 € ποσ θα βαρύνει ηον Κ.Α. 30.6611 και ποζού 672,00 ποσ θα βαρύνει
ηον Κ.Α. 10.6611 ηοσ ιζτύονηος προϋπολογιζμού ηοσ Δήμοσ για ηην «Προμήθεια βιβλίων κλπ.» (Α.Μ.
276/2018) ζσνολικού προϋπολογιζμού 1.172,00 € με Φ.Π.Α. Ο ηρόπος εκηέλεζης ηης ανωηέρω
προμήθειας θα γίνει με ηη διαδικαζία ηης απ’ εσθείας ανάθεζης ζε ηρίηοσς
2. Ψήθιζη πίζηωζης ποζού 34.179,23 € ποσ θα βαρύνει ηον Κ.Α. 15.7336.0033 ηοσ ιζτύονηος
προϋπολογιζμού ηοσ Δήμοσ για ηην εκηέλεζη ηοσ έργοσ «Σσνηήρηζη και επιζκεσή ζηο πάρκο Χαλικάκι»
(Α.Μ. 14/2018) ζσνολικού προϋπολογιζμού 130.000 €, και ηο σπόλοιπο ποζό ηων 95.820,77 € θα
βαρύνει ηον ίδιο Κ.Α. για ηο έηος 2019, Χρημαηοδόηηζη από ΣΑΤΑ.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή
αθνύ είδε ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 72, 73 θαη 74 ηνπ Ν. 3852/2010, ην Ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.), ην Ν.
4412/2016 θαη ην Π.Δ. 80/2016
Οκόθσλα Απνθαζίδεη
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Φεθίδεη πίζησζε πνζνύ 500,00 € πνπ ζα βαξύλεη ηνλ Κ.Α. 30.6611 θαη πνζνύ 672,00 πνπ ζα βαξύλεη
ηνλ Κ.Α. 10.6611 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ γηα ηελ «Πξνκήζεηα βηβιίσλ θιπ.» (Α.Μ.
276/2018) ζπλνιηθνύ πξνϋπνινγηζκνύ 1.172,00 € κε Φ.Π.Α. Ο ηξόπνο εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ
πξνκήζεηαο ζα γίλεη κε ηε δηαδηθαζία ηεο απ’ επζείαο αλάζεζεο ζε ηξίηνπο
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Φεθίδεη πίζησζε πνζνύ 34.179,23 € ζε βάξνο ηνπ Κ.Α. 15.7336 0033 ηνπ ηζρύνληνο πξνϋπνινγηζκνύ
ηνπ Δήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «πληήξεζε θαη επηζθεπή ζην πάξθν Υαιηθάθη» (Α.Μ.
14/2018), θαη ην ππόινηπν πνζό ησλ 95.820,77 € ζα βαξύλεη ηνλ ίδην Κ.Α. γηα ην έηνο 2019, ζπλνιηθνύ
πξνϋπνινγηζκνύ 130.000 €. Υξεκαηνδόηεζε από ΑΣΑ.
Η απόθαζη αυηή πήρε αριθμό 92/2018 και είναι αναρηηηέα ζηο διαδίκηυο.

Μεηά ηελ ζύληαμή ηνπ ην πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο εμήο:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ

ΣΑ ΜΕΛΗ

ΠΘΣΟ ΑΝΣΘΓΡΑΦΟ

ΜΠΑΟΤΡΗ ΜΑΡΘΝΟ

ΗΛΘΟΤΠΟΛΗ 29.3.2018
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