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                                                                       ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 22η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τησ 29-05-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ. Απόφαςησ: 294 
 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 22/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 29/05/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι Επιτροπι 
του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 13395/25-05-2018 ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ τθσ 
Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 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 οκτώ (8) τακτικά μζλη και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ, ιτοι: 
 

         Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)      1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)          
3. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)            
4. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)      
5. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                                                                                                                  
6. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)   
7. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)           αν και κλικθκε νόμιμα       
8. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)     
9. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ) 
              

το 7ο θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 
13016/23-05-2018 ζγγραφο του Αντιδθμάρχου, κ. Γιϊργου Παπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:    

  
ΘΕΜΑ: Έγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ςυνολικοφ ποςοφ 70,00 € για «προμήθεια ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών αναλωςίμων υλικών» από παγία προκαταβολή 

Κυρία Πρόεδρε, 
Σασ διαβιβάηω : 
  
 1) Τθν από 18/5/2018 πρόταςθ δζςμευςθσ ποςοφ 70,00 ευρϊ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν  του 

Διμου, που αφορά τθν προμικεια ενόσ επιλογζα VGA 2XPC - USB που να ςυνδζει 2 υπολογιςτζσ ςε μια οκόνθ 

και ενόσ switch 8ports με ταχφτθτα 10/100/1000 Mbps για τισ ανάγκεσ των υπθρεςιϊν του Διμου ςτο τμιμα 

Δαπανϊν και Λογιςτθρίου , θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν.  

Θ Ε Μ Α: Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ςυνολικοφ 
ποςοφ 70,00 € για «προμήθεια ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών αναλωςίμων υλικών» από παγία 
προκαταβολή  
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 2) Τθν αρ. 851/2018 Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ 

ποςοφ 70,00 ευρϊ ςε βάροσ του ΚΑ. 10/6699.001 με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

αναλωςίμων υλικών”. 

Κατόπιν των ανωτζρω,  ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, 

για να αποφαςίςετε τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθν διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 70,00 ευρϊ από τθν παγία 

προκαταβολι του Διμου, ςε βάροσ του ΚΑ 10/6699.001, με τίτλο “Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών 

αναλωςίμων υλικών” του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018, για προμικεια  ενόσ επιλογζα 

VGA 2XPC - USB που να ςυνδζει 2 υπολογιςτζσ ςε μια οκόνθ και ενόσ switch 8ports με ταχφτθτα 10/100/1000 

Mbps για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ ϊςτε να γίνει θ ομαλι μετάβαςθ δεδομζνων από παλιό πρόγραμμα ςτο 

υπάρχον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 72 του Ν.3852/2010, και του Ν. 3463/2006 άρκρο 209 (ΦΕΚ 114/8-6-

2006).    

 

Στθ 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,  

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 70,00 € ςε βάροσ του Κ.Α.10.6699.001 

με τίτλο «Προμήθεια ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών αναλωςίμων υλικών» του προχπολογιςμοφ του Διμου, 

οικονομικοφ ζτουσ 2018, από τθν παγία προκαταβολι, για τθν πλθρωμι τθσ ωσ άνω προμικειασ.  

                                   Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

                                                                                                                                                                 
                   ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   

 
ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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