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  Θ Ε Μ Α : Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης

ποσού 530,00 Ευρώ, για  «Επισκευή μετά
ανταλλακτικών  των  επιβατηγών  με  αρ.
κυκλ.ΚΗΟ 4974-ΚΗΙ 3357 και του κλειστού
φορτηγού με αρ. Κυκλ. ΚΗΟ 5019»

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 21/2017 συνεδριάσεως της 
                Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

    Στο  Αιγάλεω  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  σήμερα  την  6/6/2017,  ημέρα  Τρίτη και  ώρα  13.00  η
Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Αιγάλεω συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση,  κατόπιν  της  αριθμ.  Πρωτ.
19838/2-6-2017 έγγραφης  πρόσκλησης  της  Προέδρου  αυτής,  η  οποία  δόθηκε  σε  κάθε  ένα  μέλος,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια  διαπιστώθηκε ότι υπάρχει
νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) ήτοι:

 Παρόντες Απόντες 

1. Γιάννα Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος,
            Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος(τακτικός)
3. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικός)
4. Ευθύμιος Ζάχαρης (τακτικός)
5. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτική)
6. Αναστάσιος Σαράντου (τακτικός)
7. Ιωάννης Γκίκας (τακτικός)
8. Ιωάννης Δημομελέτης (τακτικός 

1. Παρακευή Δάγκα (τακτική)
           

αν και κλήθηκε νόμιμα  

Στο 7  ο   θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Χριστόγλου,  θέτει υπόψη της
το αριθ. Πρωτ. 19538/1-6-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Ν. Νικητάκη, το οποίο έχει ως εξής:

ΘΕΜΑ :  Έγκριση  δαπάνης  και  διάθεση  πίστωσης  ποσού  530,00  Ευρώ,  για   «Επισκευή  μετά
ανταλλακτικών των επιβατηγών με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 4974 - ΚΗΙ 3357 και του κλειστού φορτηγού με
αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5019»
A.  Σας διαβιβάζω : 

1. Την με αρ. πρωτ. 18584/29-5-2017  πρόταση δέσμευσης, συνολικού ποσού 530,00 Ευρώ (με το ΦΠΑ)
για τις ανωτέρω εργασίες μετά ανταλλακτικών, η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της
Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Τις με  αριθμ.  

 749/30-5-2017   Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για τις ανωτέρω εργασίες μετά ανταλλακτικών
που αφορούν  του κλειστού  φορτηγού  ΚΗΟ 5019 και  του  επιβατηγού  ΚΗΙ  3357   με  την  οποία
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προτείνεται  η δέσμευση πίστωσης,  ποσού  350,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του  Κ.Α.:  20.6263.001  του
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017.

 748/30-5-2017   Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για τις ανωτέρω εργασίες μετά ανταλλακτικών
που αφορούν το επιβατηγό ΚΗΟ 4974  με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης, ποσού
180,00 ΕΥΡΩ σε βάρος του  Κ.Α.: 15.6263.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2017.

Β.  Σας γνωρίζω ότι οι εργασίες θα γίνουν σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις όπως ισχύουν σήμερα. Οι
διαδικασίες επισκευών και συντήρησης θα είναι σύμφωνες με τα όσα ορίζει το Β.Δ. 17-5/15-06-1959 (ΦΕΚ
τεύχος 114/59 Α’)  
      Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ να θέσετε το θέμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και να
αποφασίσετε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης,

ποσού 350,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του  Κ.Α. 20.6263.001 του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2017, 

ποσού 180,00 Ευρώ με τον Φ.Π.Α. 24%, σε βάρος του  Κ.Α. 15.6263.001 του προϋπολογισμού του
Δήμου οικονομικού έτους 2017

για την πληρωμή των παραπάνω εργασιών μετά ανταλλακτικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» (παρ. δ), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» - ΦΕΚ 87/7-6-
2010, τεύχος Α΄)

         Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  την  εισήγηση,  μελέτησε  τα  δικαιολογητικά  του

θέματος και έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 

                                                            ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης  συνολικού ποσού   530,00 ΕΥΡΩ   (με το

ΦΠΑ)  σε βάρος των κάτωθι κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017,

για την πληρωμή της επισκευής μετά ανταλλακτικών των επιβατηγών με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 4974- ΚΗΙ

3357 και του κλειστού φορτηγού με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5019 ως εξής:

 Κ.Α.  20.6263.001  με  τίτλο  “Συντήρηση  και  επισκευή  μεταφορικών  μέσων  Υπηρεσίας

Καθαριότητας” εκ ποσού 350,00 € και 

 Κ.Α. 15.6263.001 με τίτλο “Συντήρηση και επισκευή οχημάτων Κοινωνικής Υπηρεσίας” εκ

ποσού 180,00 €

                               Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                         ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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