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Α Π Ο Σ Π Α ΣΜ Α
Από τα Πρακτικά τη̋ 61η̋/2017 τακτική̋ συνεδρίαση̋ τη̋ 7-11-2017
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 474/2017

ΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 100 ΤΟΥ Ν. 3852/2010, ΟΠΩΣ ΙΣΧΥΕΙ, ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Α.Ε. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ
«ΚΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ-ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ, Α.Ε.-Ο.Τ.Α., ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΟΙΧΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ ΑΠΟ 1/11/2017 ΕΩΣ
31/10/2018».
Στο Δήμο Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋, σήμερα 7 του μηνό̋ Νοεμβρίου 2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:30
συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στο γραφείο Δημάρχου η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από τη με
αριθ. πρωτ: 58970/3-11-2017 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου τη̋, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τι̋ διατάξει̋ του άρθρου 75 παρ.6 του Ν.3852/2010.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννιά (9) μελών προσήλθαν και ήταν
παρόντα στη συνεδρίαση πέντε (5) μέλη και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:
1) Χρήστο̋ Βρεττάκο̋ (Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋) 2) Ελένη Καπουσίζογλου (τακτικό μέλο̋) 3) Στυλιανή
Μιχάλογλου (τακτικό μέλο̋), 4) Σταυρούλα Συράκου (τακτικό μέλο̋) και 5) Κωνσταντίνο̋ Κούβαρη̋ (τακτικό
μέλο̋).
ΑΠΟΝΤΕΣ:
1) Κυριακή Ντέρου (τακτικό μέλο̋) 2) Άννα Γκρόζου (τακτικό μέλο̋) 3)Παναγιώτη̋ Καραγιαννίδη̋ (τακτικό
μέλο̋) και 4) Γεώργιο̋ Καλαμαρά̋ (τακτικό μέλο̋).
Μετά τη διαπίστωση τη̋ απαρτία̋ ο Δήμαρχο̋ και Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Βρεττάκο̋
Χρήστο̋, κήρυξε την έναρξη τη̋ συνεδρίαση̋.
Στη συνέχεια εισήγαγε το 3ο θέμα τη̋ ημερήσια̋ διάταξη̋ και αναφέρθηκε στο υπ΄αριθ. πρωτ. 58599/2-112017 έγγραφο του Προμηθειών τη̋ Διεύθυνση̋ Οικονομικών Υπηρεσιών, το οποίο έχει ω̋ εξή̋:
Σε συνέχεια τη̋ υπ’ αριθμ. 359/2017 απόφαση̋ του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκριση̋ τη̋ σύναψη̋
Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ του άρθρου 100 του Ν. 3852/2010, όπω̋ ισχύει, μεταξύ του Δήμου ΚερατσινίουΔραπετσώνα̋ και τη̋ Δημοτική̋ Επιχείρηση̋ Α.Ε. με την επωνυμία “KΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ – ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
Α.Ε Προοπτική, Α.Ε.-Ο.Τ.Α.”, για παροχή υπηρεσιών φύλαξη̋, καθαρισμού κλειστών και ανοιχτών χώρων
αθλητισμού – πολιτισμού και κοινοχρήστων χώρων αναψυχή̋ για την περίοδο από 1/11/2017 έω̋
31/10/2018, σα̋ καλούμε να εγκρίνετε τη δαπάνη και τη διάθεση τη̋ σχετική̋ πίστωση̋ σύμφωνα με το
άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και το ΠΔ 80/2016.
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ ανωτέρω δαπάνη̋ ανέρχεται στο ποσό των 272.400,00 €, και από αυτά
150.000,00 € θα καλυφθούν από το Δήμο ενώ 122.400,00 € θα καλυφθούν από την επιδότηση του ΟΑΕΔ
από το «Πρόγραμμα επιχορήγηση̋ επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπω̋ αυτό̋
ορίζεται από το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 και επιχειρήσεων τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ πρώτου και
δευτέρου βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική
δραστηριότητα για την απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών».
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Η δαπάνη των 150.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6737.0016 με τίτλο: «Υλοποίηση
Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπω̋ ισχύει, για παροχή υπηρεσιών φύλαξη̋,
καθαρισμού Κλειστών και Ανοιχτών χώρων Αθλητισμού-Πολιτισμού και Κοινοχρήστων Χώρων για την
περίοδο 1-11-2017 έω̋ 31-10-2018». Συγκεκριμένα η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτου̋
2017 με το ποσό των 60.000,00 € και τον προϋπολογισμό του έτου̋ 2018 με το ποσό των 90.000,00 €
αντίστοιχα.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε το Δήμαρχο-Πρόεδρο τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο Βρεττάκο
έλαβε υπόψη:
1. Το προαναφερθέν έγγραφο
2. Το άρθρο 72 & 100 του Ν. 3852/2010
3. Το ΠΔ 80/2016
4. Την υπ’ αριθμ. 359/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
και μετά από διαλογική συζήτηση ο Δήμαρχο̋-Πρόεδρο̋ τη̋ Οικονομική̋ Επιτροπή̋ κ. Χρήστο̋ Βρεττάκο̋
έθεσε το ημερήσια̋ διάταξη̋ θέμα προ̋ ψήφιση.
Κατόπιν τούτου το Σώμα:
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωση̋ για την παροχή υπηρεσιών φύλαξη̋, καθαρισμού
κλειστών και ανοιχτών χώρων αθλητισμού – πολιτισμού και κοινοχρήστων χώρων αναψυχή̋ για την περίοδο
από 1/11/2017 έω̋ 31/10/2018 που αφορά τη σύναψη Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ μεταξύ του Δήμου
Κερατσινίου-Δραπετσώνα̋ και τη̋ Δημοτική̋ Επιχείρηση̋ Α.Ε. με την επωνυμία “KΔΒΜ ΙΙ ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ –
ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ Α.Ε Προοπτική, Α.Ε.-Ο.Τ.Α.”.
Ο προϋπολογισμό̋ τη̋ δαπάνη̋ ανέρχεται στο ποσό των 272.400,00 € και από αυτά 150.000,00 €
θα καλυφθούν από το Δήμο ενώ 122.400,00 € θα καλυφθούν από την επιδότηση του ΟΑΕΔ από το
«Πρόγραμμα επιχορήγηση̋ επιχειρήσεων, φορέων και οργανισμών του δημοσίου τομέα, όπω̋ αυτό̋ ορίζεται
από το άρθρο 51 του Ν.1892/1990 και επιχειρήσεων τη̋ τοπική̋ αυτοδιοίκηση̋ πρώτου και δευτέρου
βαθμού (Δήμων και Περιφερειών) του Ν.3852/2010, που ασκούν τακτικά οικονομική δραστηριότητα για την
απασχόληση 10.000 μακροχρόνια ανέργων ηλικία̋ 55-67 ετών».
Η δαπάνη των 150.000,00 € θα βαρύνει τον Κ.Α. 00/6737.0016 με τίτλο: «Υλοποίηση
Προγραμματική̋ Σύμβαση̋ άρθρου 100 του Ν. 3852/2010 όπω̋ ισχύει, για παροχή υπηρεσιών φύλαξη̋,
καθαρισμού Κλειστών και Ανοιχτών χώρων Αθλητισμού-Πολιτισμού και Κοινοχρήστων Χώρων για την
περίοδο 1-11-2017 έω̋ 31-10-2018». Συγκεκριμένα η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του έτου̋
2017 με το ποσό των 60.000,00 € και τον προϋπολογισμό του έτου̋ 2018 με το ποσό των 90.000,00 €
αντίστοιχα.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό (474)
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Κερατσίνι 8-11-2017
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
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