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                                                                        ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΘ 2η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                  τησ 16-01-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
  Αριθμ.Απόφαςησ: 5 

Θ Ε Μ Α : Ζγκριςη δαπανών  και διάθεςη πιςτώςεων 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 2/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 16/01/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 1047/12-01-2018 
ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 75 του Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το 
ςφνολο των εννζα (9) μελών βρζκθκαν παρόντα επτά (7) ιτοι: 
 

         Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)      1. Παρακευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)               2. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)             
3. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                                                            
4.  Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)  
5. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)     
6. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                
7. Iωάννησ Δημομελζτησ (τακτικό μζλοσ)    

                   αν και κλήθηκαν νόμιμα         
 

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΘΝ Θ.Δ. 
 
      Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και πριν αρχίςει θ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ Η.Δ., θ Οικονομικι Επιτροπι 
δζχεται ομόφωνα να ςυηθτθκεί, ωσ κατεπείγον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75, παρ.3 του Ν.3852/2010, 
κζμα που αφορά ςτθν Ζγκριςη δαπανών  και διάθεςη πιςτώςεων.  
 τθ ςυνζχεια, θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικ. πρωτ.1210/16-01-2018 ζγγραφο 
του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 
  
ΘΕΜΑ: Έγκριςη δαπανών  και διάθεςη πιςτώςεων  
   
Κυρία Πρόεδρε, 
Ζχοντασ υπόψθ το γεγονόσ ότι υπάρχουν υπόλοιπα ςυμβατικοφ ποςοφ μζχρι εξαντλιςεωσ των υμβάςεων ζτουσ 2017-
2018, όπωσ αναλυτικά περιγράφονται ςτον παρακάτω πίνακα: 
 

Α/Α ΚΩΔΙΚΟ ΣΙΣΛΟ ΔΑΠΑΝΘ ΤΠΟΛΟΙΠΟ 
ΤΜΒΑΘ 

1. 10.6611.001  
 
 
15.6611.001 

ΕΙΔΘ γραφικισ Υλθσ & λοιπϊν υλικϊν γραφείου, φωτοτυπικοφ χαρτιοφ,  Βιβλιαρίων 
ΑΠΟΡΙΑ , ΦΡΑΓΙΔΩΝ , κ.λ.π   
Ομάδα Γ:Μπλόκ πορείασ κίνθςθσ οχθμάτων,  Ομάδα Δ:Ατομικά βιβλιάρια απορίασ, 
Ομάδα Ε:Βιβλία κακολικοφ εξόδων, Ομάδα Η:Κάρτεσ παρουςίασ προςωπικοφ διπλισ 
όψεωσ  και Ομάδα Θ: Μπλοκ Δθμοτικισ Αςτυνομίασ, 

 1.500,00  
 
 
 1.006,04 

2.  10.6612.001 
15.6612.001 

ΕΙΔΘ γραφικισ Υλθσ & λοιπϊν υλικϊν γραφείου (Ομάδα α)  10.000,00 
4.446,95 
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3. 15.6614.001 ΕΙΔΘ γραφικισ Υλθσ & λοιπϊν υλικϊν γραφείου, φωτοτυπικοφ χαρτιοφ,              
Βιβλιαρίων ΑΠΟΡΙΑ , ΦΡΑΓΙΔΩΝ , κ.λ.π  -  
Oμάδα ςτ – ςφραγίδεσ 

     934,43 

4. 10.6613.002 
 
15.6613.001 

ΕΙΔΘ γραφικισ Υλθσ & λοιπϊν υλικϊν γραφείου, φωτοτυπικοφ χαρτιοφ,  
βιβλιαρίων ΑΠΟΡΙΑ , ΦΡΑΓΙΔΩΝ , κ.λ.π  - Oμάδα β 

11.130,50 
 
7.200,00 

5.  15.6063.001 
20.6063.002 
35.6063.002 
30.6063.001 

 
Προμικεια φρζςκου γάλακτοσ για το προςωπικό του Διμου 

12.000,00 
19.650,00 
9.000,00 
9.000,00 

6. 15.6481.005 Προμικεια Σροφίμων για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ των φιλοξενουμζνων παιδιϊν ςτουσ 
βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου    

57.800,00 

7. 15.6481.004 Προμικεια Σροφίμων για τισ ανάγκεσ του Κοινωνικοφ Παντοπωλείου 21.600,00 

 
ασ διαβιβάηω:  
1. Σθν με αρικμ. πρωτ. 1191/16-01-2018 Πρόταςθ Δζςμευςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 57.800,00 € (με το Φ.Π.Α), του 
Σμιματοσ Προμθκειϊν του Διμου, που αφορά τθν δαπάνθ “Προμικεια Σροφίμων για τισ ανάγκεσ ςίτιςθσ των 
φιλοξενουμζνων παιδιϊν ςτουσ βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου” , για το ζτοσ 2018, θ οποία 
ελζγχκθκε & εγκρίκθκε από τον Δ/ντι των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου. 
2. Σθν με αρικμ. πρωτ. 1189/16-01-2018 Πρόταςθ Δζςμευςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 21.600,00 € (με το Φ.Π.Α), του 
Σμιματοσ Προμθκειϊν του Διμου, που αφορά τθν δαπάνθ “Προμικεια Σροφίμων για τισ ανάγκεσ του Κοινωνικοφ 
Παντοπωλείου” , για το ζτοσ 2018, θ οποία ελζγχκθκε & εγκρίκθκε από τον Δ/ντθ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του 
Διμου. 
3. Σθν με αρικμ. πρωτ. 1192/16-01-2018 Πρόταςθ Δζςμευςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 49.650,00 € (με το Φ.Π.Α), του 
Σμιματοσ Προμθκειϊν του Διμου, που αφορά τθν προμικεια “ ΕΙΔΘ γραφικισ Υλθσ & λοιπϊν υλικϊν γραφείου, 
φωτοτυπικοφ χαρτιοφ,  Βιβλιαρίων ΑΠΟΡΙΑ , ΦΡΑΓΙΔΩΝ , κ.λ.π” , για το ζτοσ 2018, θ οποία ελζγχκθκε & εγκρίκθκε 
από τον Δ/ντι των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου. 
4. Σθν με αρικμ. πρωτ. 1193/16-01-2018 Πρόταςθ Δζςμευςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 36.217,92 € (με το Φ.Π.Α), του 
Σμιματοσ Προμθκειϊν του Διμου, που αφορά τθν προμικεια “ ΕΙΔΘ γραφικισ Υλθσ & λοιπϊν υλικϊν γραφείου, 
φωτοτυπικοφ χαρτιοφ,  Βιβλιαρίων ΑΠΟΡΙΑ , ΦΡΑΓΙΔΩΝ , κ.λ.π” , για το ζτοσ 2018, θ οποία ελζγχκθκε & εγκρίκθκε 
από τον Δ/ντθ των Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου. 
5. Σισ με αρικμ. Α/Α 94/2018, 93/2018, 89, 90, 91, 92/2018  & 96, 98, 102,103, 104, 105, 106/2018 αντίςτοιχα,     
Προτάςεισ Ανάλθψθσ Δαπανϊν,  οι οποίεσ ελζγχκθκαν & εγκρίκθκαν από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ των 
Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν του Διμου. 
Κατόπιν των ανωτζρω:  
ασ παρακαλϊ, να κζςετε το κζμα υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, για ν’ αποφαςίςετε  τθν ζγκριςθ 
δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ  των παραπάνω δαπανϊν  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018,   
ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ : 
α) Σισ διατάξεισ του άρκρου 58 του Ν. 3852/2010 
β) Σισ διατάξεισ Σου Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’ 145), που ρυκμίηει το κακεςτϊσ τθσ ανάλθψθσ    υποχρζωςθσ από τουσ 
διατάκτεσ και το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147), περί Δθμοςίων υμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και υπθρεςιϊν 
γ)Σισ διατάξεισ του Ν.4013/2011 
δ)Σθν παρ. 4 του άρκρου 209 του Ν. 3463/2006 
ε)Σισ διατάξεισ του άρκρου 118 του Ν. 4412/2016 
 

τθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.      
              

 Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και ζλαβε 
υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  
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ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει τθ δαπάνθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 165.267,92€ (με το Φ.Π.Α.) ςε βάροσ των παρακάτω 

ςυνεχιηόμενων Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018,  ωσ εξισ: 

 Κ.Α. 10.6611.001 με τίτλο “Προμικεια βιβλίων κλπ εν γζνει (ςυν)”  εκ ποςοφ 1.500,00 € 

 Κ.Α. 15.6611.001 με τίτλο “Προμικεια βιβλίων κλπ εν γζνει (ςυν)” εκ ποςοφ 1.006,04 € 

 Κ.Α. 10.6612.001 με τίτλο “Προμικεια  γραφικισ φλθσ & λοιπά υλικά γραφείων(ςυν)” εκ ποςοφ 10.000,00 € 

 Κ.Α. 15.6612.001 με τίτλο “ Προμικεια  γραφικισ φλθσ & λοιπά υλικά γραφείων εν γζνει (ςυν)” εκ ποςοφ 

4.446,95 € 

 Κ.Α. 15.6614.001 με τίτλο “Λοιπζσ προμικειεσ ειδϊν γραφείου εν γζνει (ςυν)”  εκ ποςοφ 934,43 € 

 Κ.Α. 10.6613.002 με τίτλο “Προμικεια φωτοτυπικοφ χαρτιοφ για fax κλπ ςυναφι μθχανιματα (ςυν)”  εκ 

ποςοφ 11.130,50 € 

 Κ.Α. 15.6613.001 με τίτλο “Προμικεια  γενικά εντφπων και υλικϊν μθχανογράφθςθσ και πολλαπλϊν 

εκτυπϊςεων για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Παιδείασ –Ακλθτιςμοφ –Πολιτιςμοφ (ςυν)”  εκ ποςοφ 7.200,00 € 

 Κ.Α. 15.6063.001 με τίτλο “Προμικεια γάλακτοσ (ςυν)”  εκ ποςοφ 12.000,00 € 

 Κ.Α. 20.6063.002 με τίτλο “Προμικεια γάλακτοσ για το μόνιμο προςωπικό και τουσ υπαλλιλουσ αορίςτου 

χρόνου του Διμου(ςυν)”  εκ ποςοφ 19.650,00 € 

 Κ.Α. 35.6063.002 με τίτλο “Προμικεια γάλακτοσ για το προςωπικό του Διμου”  εκ ποςοφ 9.000,00 € 

 Κ.Α. 30.6063.001 με τίτλο “Προμικεια γάλακτοσ για το μόνιμο προςωπικό και τουσ υπαλλιλουσ αορίςτου 

χρόνου (ςυν)”  εκ ποςοφ 9.000,00 € 

 Κ.Α. 15.6481.005 με τίτλο «Προμικεια Σροφίμων για τθ ςίτιςθ των φιλοξενουμζνων παιδιϊν ςτουσ 

βρεφονθπιακοφσ και παιδικοφσ ςτακμοφσ του Διμου» εκ ποςοφ 57.800,00 € 

 Κ.Α. 15.6481.004 με τίτλο “Προμικεια Σροφίμων για το Κοινωνικό Παντοπωλείο”  εκ ποςοφ 21.600,00 € 

                             Η ΠΡΟΕΔΡΟ  
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
                                                                                                                                   ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 
 

 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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