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                                                                    ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΘ 3η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                  τησ 23-01-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ.Απόφαςησ: 22 

 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 3/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 23/01/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 1577/19-01-2018 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)                   3. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                                               
4.  Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)  
5. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                
6. Iωάννησ Δημομελζτησ (τακτικό μζλοσ) 
7. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)      
           αν και κλικθκαν νόμιμα                 
             

το 4ο θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 
1488/18-1-2018 ζγγραφο του  Αντιδθμάρχου κ. Γ.  Παπαδιά, το οποίο ζχει ωσ εξισ:               
 

ΘΕΜΑ:  Έγκριςη  τησ δαπάνησ και διάθεςησ τησ πίςτωςησ ςυνολικοφ ποςοφ  74.800,00€   με τον Φ.Π.Α. 24%) για 
την πληρωμή τησ προμήθειασ με  τίτλο “ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ” (Α.Μ.: 32/2017, αρ.πρωτ. 
8979/2017) που βρίςκεται ςε εξζλιξη  με διενζργεια ανοιχτοφ ηλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ, με ςυςτημικό αριθμό 
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 Κυρία Πρόεδρε, ςασ διαβιβάηω :  
1.Τθ με αρικμ.πρωτ. 1327/17-1-2018  πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ 50.000,00 € (με Φ.Π.Α.  24%)  θ οποία προτάκθκε 
από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν υπθρεςιϊν, ελζγχκθκε και ςυνυπογράφτθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν, το οποίο αφορά ςτθν παραπάνω προμικεια. 
2.Τθ με  αρικμ. 172/18-1-2018   Πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ 
ποςοφ 50.000,00 €  (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 30.6661.007  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ 
ζτουσ 2018,  για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω προμικειασ. 
3.Τθ με αρικμ.πρωτ.1328/17-1-2018  πρόταςθ δζςμευςθσ ποςοφ 24.800,00 € (με Φ.Π.Α.  24%)  θ οποία προτάκθκε 
από τθν Δ/νςθ Τεχνικϊν υπθρεςιϊν, ελζγχκθκε και ςυνυπογράφτθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν, το οποίο αφορά ςτθν παραπάνω προμικεια. 

  Θ Ε Μ Α :  Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςησ πίςτωςησ 
ςυνολικοφ ποςοφ  74.800,00 € (με τον 
Φ.Π.Α.24%) για την πληρωμή τησ προμήθειασ 
με  τίτλο “ ΠΡΟΜΘΘΕΙΑ ΘΛΕΚΣΡΟΛΟΓΙΚΟΤ  
ΤΛΙΚΟΤ”  
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4.Τθν με  αρικμ. 173/18-1-2018   Πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ 
ποςοφ 24.800,00 €  (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 30.7135.001  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ 
ζτουσ 2018,  για τθν εκτζλεςθ τθσ παραπάνω προμικειασ. 
     Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και να αποφαςίςετε   
τθν ζγκριςθ  τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ, ποςοφ 74.800,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) , για τθν πλθρωμι τθσ 
παραπάνω προμικειασ, ςε βάροσ των παρακάτω  Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018, ωσ 
εξισ: 

 ποςοφ 50.000,00 €  (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 30.6661.007   

 ποςοφ 24.800,00 €  (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 30.7135.001 
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 209 (παρ. 1), του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», 
(ΦΕΚ 114/Βϋ/8-6-2006) – Κ.Κ.Δ.Κ., του άρκρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ-
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», κακϊσ και τισ διατάξεισ των άρκρων του Νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2016) 
Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), του 
Ν.3861/2010 Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων & πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν & αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια & άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/13-7-
2010, τεφχοσ Αϋ), του Π.Δ. 80/2016 (Αϋ145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 
     

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 74.800,00 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) ςε 

βάροσ των κάτωκι Κ.Α του προχπολογιςμοφ του Διμου Οικονομικοφ ζτουσ 2018, που αφορά ςτθν  

ανωτζρω προμικεια ωσ εξισ: 

 Κ.Α. 30.6661.007 με τίτλο: «Προμικεια θλεκτρολογικοφ υλικοφ 2017 (ςυν)», ποςό 50.000,00 €   

 Κ.Α. 30.7135.001 με τίτλο: «Προμικεια εορταςτικοφ φωτιςμοφ (ςυν)», ποςό 24.800,00 €    

                            
  Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  

              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
                                                                                                   

                                                                                                                                             ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  
 

 ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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