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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΔΗΜΟΣ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 7
ΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ 42

Στην Ερμούπολη σήμερα 26/2/2015 ημέρα Πέμπτη και ώρα 12.00 η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Σύρου - Ερμούπολης, συνήλθε σε
δημόσια συνεδρίαση στο
δημοτικό κατάστημα, ύστερα από τη με αριθ. Πρωτ. 3951/20-2-2015 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων 67 παρ. 4 και 75, του 3852/2010, όπως ισχύει.
Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ)
ΒΑΚΟΝΔΙΟΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ
2. ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΣΑΓΚΙΝΕΤΟΣ ΔΟΜΕΝΙΚΟΣ
3. ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΒΡΟΥΤΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΣ)

Παρούσα στη συνεδρίαση επίσης η δημοτική υπάλληλος κα Ελένη Σερεμέτη, για την
τήρηση των πρακτικών.
ΑΠΟΦΑΣΗ 42
ΘΕΜΑ 6ο: Περί ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την «Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας, 2015-2016(cpv
39800000-0)»
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη:
1.Την προφορική εισήγηση του Προέδρου, ο οποίος θέτει υπόψη του Σώματος το με αρ.
πρωτ. 4049/19-2-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών, στο οποίο
συγκεκριμένα αναφέρονται τα εξής:
Σύμφωνα με το άρθρο 21 παρ. 3 του Ν 2362/95 όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την
παρ. 12 του άρθρου 4 του Ν. 4038/ 12 και τελικά τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν.
4089/12 ΦΕΚ 206/Α, ζητούμε την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την “Προμήθεια
ειδών καθαριότητας και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας , περιόδου 2015-2016 ”
Σύμφωνα με το πρωτογενές αίτημα που υποβλήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
Δημοσίων Συμβάσεων με ΑΔΑΜ 15REQ002585825 , ο ενδεικτικός προϋπολογισμός για τη
συγκεκριμένη προμήθεια ανέρχεται στο ποσό των 61.758,02€, (συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ16%). Για το τμήμα που αφορά το Δήμο (37.283,74€) θα βαρύνει τούς
προϋπολογισμούς των Ο.Ε. 2015 και 2016 με τα αντίστοιχα ποσά των 15.695,19€ με το
ΦΠΑ για το 2015, και 21.588,55€ με το ΦΠΑ για το 2016. Το υπόλοιπο ποσό
(24.474,28) θα συμβασιοποιηθεί από τους φορείς υλοποίησης (α' βάθμια σχολική
επιτροπή, β' βάθμια σχολική επιτροπή και ΦΟΔΣΑ)
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ΚΑΕ

ΠΙΣΤΩΣΗ 2015

ΠΙΣΤΩΣΗ 2016

10-6634

1.000,00

1.500,00

10-6635

1.000,00

2.000,00

15-6635.001

0

1.000,00

15-6635.002

300,00

1.000,00

15-6635.003

500,00

1.000,00

20-6634

4.132,28

4.588,55

20-6635

1.762,91

2.000,00

30-6634

1.000,00

1.500,00

40-6635

0

1.000,00

45-6634

2.000,00

2.000,00

45-6635

0

1.000,00

70-6634

4.000,00

3.000,00

Συνολική πίστωση

15.695,19€

21.588,55

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαστε όπως τεθεί το θέμα στην οικονομική επιτροπή,
για τη λήψη Απόφασης Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης και όπως διατυπωθεί
εγγράφως η δέσμευση της Οικονομικής Επιτροπής για την εγγραφή των παραπάνω
ποσών στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016. Η διάθεση πίστωσης για το
ποσό έτους 2015 έχει γίνει με την 15/2015 απόφασή της Οικονομικής Επιτροπής
(ΑΔΑ: Ω8ΣΜΩΗΟ-ΔΞΝ).
2.Το με αρ. πρωτ. 6576/29-1-2015 (ΑΔΑ ΩΓ2ΜΟΡ1Ι-14Ο) έγγραφο της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Αιγαίου με θέμα “Επικύρωση προϋπολογισμού και ολοκληρωμένου πλαισίου
δράσης Δήμου Σύρου -Ερμούπολης ο.ε 2015”.

3.Τη γενόμενη διαλογική συζήτηση, όπως αυτή αναγράφεται στο ταυτάριθμο πρακτικό
της συνεδρίασης.
4.Την πρόταση του Προέδρου, όπως το Σώμα εγκρίνει την ανάληψη πολυετούς
υποχρέωσης για την “Προμήθεια ειδών καθαριότητας και υγιεινής ετήσιας χρονικής
διάρκειας, περιόδου 2015-2016 ” (cpv 39800000-0) και δεσμευτεί για την εγγραφή των
παραπάνω ποσών στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2016, σύμφωνα με το
ανωτέρω έγγραφο.
5.Τις διατάξεις του άρθρου 72 και 267 του Ν. 3852/2010.
6.Τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α. Εγκρίνει την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης για την “Προμήθεια ειδών
καθαριότητας και υγιεινής ετήσιας χρονικής διάρκειας, περιόδου 2015-2016 ” (cpv
39800000-0), με ενδεικτικό προϋπολογισμό για τη συγκεκριμένη προμήθεια το ποσό των
61.758,02€, (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ16%). Για το τμήμα που αφορά το Δήμο
(37.283,74€) θα βαρύνει τούς προϋπολογισμούς των Ο.Ε. 2015 και 2016 με τα
αντίστοιχα ποσά των 15.695,19€ με το ΦΠΑ για το 2015, και 21.588,55€ με το ΦΠΑ
για το 2016. Το υπόλοιπο ποσό (24.474,28) θα συμβασιοποιηθεί από τους φορείς
υλοποίησης (α' βάθμια σχολική επιτροπή, β' βάθμια σχολική επιτροπή και ΦΟΔΣΑ).
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Β. Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση
της δαπάνης αυτής, να εκδοθούν
και να καταχωρηθούν αμέσως και κατ'
απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς
υποχρέωσης, κατά το μέρος που αφορούν στην εναπομείνασα πίστωση για τη
δαπάνη που θα πραγματοποιηθεί εντός του έτους αυτού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΡΙΝΤΕΖΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
ΡΟΥΣΣΟΥΝΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΦΩΤΕΙΝΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΑΠΑΜΑΝΩΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΡΟΥ-ΕΡΜΟΥΠΟΛΗΣ
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