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                                                         ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΘ 41η 
       ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                  τησ 31-10-2017 
         ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

 
Αριθμ.Απόφαςησ: 524 
 

 

 

                                                      

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 41/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 31/10/2017, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 36199/27-10-2017 
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. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ) 
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)  2. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ) 
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                            3. Παρακευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)                                
4. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)             
5. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                
6. Iωάννησ Δημομελζτησ (τακτικό μζλοσ)    
7. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)   αν και κλήθηκαν νόμιμα                 

        
το 7ο θζμα τησ Θ.Δ. θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικ. πρωτ.       

36102/27-10-2017 ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 
 

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ποςοφ 14.518,28 Ευρώ, για την Προμήθεια υγειονομικοφ 
και φαρμακευτικοφ υλικοφ και του Υποζργου 3 «Δομή Κοινωνικοφ Φαρμακείου» με κωδικό ΟΠΣ 
(ΜΙS)5001451 

 
A.  Σασ διαβιβάηω :  
1.Τθν υπϋαρικμ.1606 απόφαςθ Δθμάρχου με αρικμ. πρωτ.35280/19-10-2017. 
2.Τθν υπ’αρικμ.35045/18-10-2017 Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ  για τθν προμικεια 
υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ υλικοφ και του Υποζργου 3 «Δομι Κοινωνικοφ Φαρμακείου» με κωδικό 
ΟΠΣ (ΜΙS)5001451. 
3. Τθν από 35634/24-10-2017 πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ 14.518,28 (με το ΦΠΑ) για τθν ανωτζρω 
προμικεια, τθσ Δ/νςθσ Κοινωνικισ Προςταςίασ, θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ 
Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. 

 

  θε ΘΕΜΑ: Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ποςοφ 
14.518,28€ για προμήθεια υγειονομικοφ και 
φαρμακευτικοφ υλικοφ και του Τποζργου 3 
«Δομή Κοινωνικοφ Φαρμακείου» με κωδικό ΟΠ 
(ΜΙS)5001451 
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4. Τισ  με αρικμ. 1090/26-10-2017,1091/26-10-2017,1092/26-10-2017,1093/26-10-2017,1094/26-10-
2017,1095/26-10-2017, 1096/26-10-2017,1097/26-10-2017, 1098/26-10-2017, 1099/26-10-2017, 1100/26-
10-2017, 1101/26-10-2016, 1102/26-10-2017, 1103/26-10-2017, 1104/26-10-2017, 1105/26-10-2017, 
1106/26-10-2017, 1107/26-10-2017, 1108/26-10-2017 προτάςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ, για τθν ανωτζρω 
προμικεια, με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ, ποςοφ 14.518,28€. 

 
Β.  Σασ γνωρίηω ότι θ ανωτζρω προμικεια κα βαρφνει τθν πίςτωςθ των: Κ.Α. 156631.001 & Κ.Α. 206631.001 
(Φαρμακευτικά Προϊόντα 33600000-6 CPV) με το ποςό των 3.299,57 Ε (με το Φ.Π.Α), Κ.Α. 15.6631.002 και 
Κ.Α. 157135015 (Ιατρικά Αναλϊςιμα 33140000-3 CPV) με το ποςό των 2.999,87 Ε (με το 
Φ.Π.Α),Κ.Α.156681.002 Διάφορα Φάρμακα, Κ.Α. 15.66.81.001 (προμικεια υλικϊν φαρμακείων οχθμάτων 
κοινωνικισ υπθρεςίασ, Κ.Α. 106681.001 προμικεια υλικϊν φαρμακείων οχθμάτων, Κ.Α. 206681.001 
προμικεια υλικϊν φαρμακείων οχθμάτων κακαριότθτασ, Κ.Α. 20.6681.002, προμικεια υλικϊν φαρμακείου, 
Κ.Α. 306681.001 προμικεια υλικϊν φαρμακείων οχθμάτων, Κ.Α. 356681.001 προμικεια υλικϊν 
φαρμακείων οχθμάτων και Κ.Α.406681.001 προμικεια υλικϊν φαρμακείων οχθμάτων πολεοδομίασ και Κ.Α. 
606481004 Υποζργο 3 Δομι κοινωνικοφ φαρμακείου (Διάφορα φάρμακα 33690000-3 CPV) με το ςυνολικό 
ποςό των 6869,22 Ε, Κ.Α.106699.003 (προμικεια φαρμακείων για τα οχιματα τθσ Διοίκθςθσ, Κ.Α. 
156699.003 προμικεια φαρμακείου οχθμάτων, Κ.Α. 206699.002 προμικεια φαρμακείου οχθμάτων, Κ.Α. 
306699.003 προμικεια φαρμακείου οχθμάτων, Κ.Α. 356699.002 προμικεια φαρμακείου οχθμάτων, Κ.Α. 
157133001 προμικεια φαρμακείου για τισ ανάγκεσ τθσ διεφκυνςθσ Π.Α.Π. με το ποςό των 1349,62 Ε, ΙΔΙΟ 
CPV  33141623-3, του προχπολογιςμοφ του Διμου Οικονομικοφ ζτουσ 2017. 

Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ παρακαλϊ, να αποφαςίςετε για τθν ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ 
πίςτωςθσ ποςοφ 14.518,28 Ευρϊ με ΦΠΑ, ςε βάροσ των  ανωτζρων Κ.Α., του προχπολογιςμοφ του Διμου 
οικονομικοφ ζτουσ 2017,  & ςφμφωνα με τισ παρακάτω διατάξεισ: 
α) Του άρκρου 72 «Οικονομικι Επιτροπι – Αρμοδιότθτεσ» (παρ. δ), του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι 
τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» - ΦΕΚ 87/7-6-2010, 
τεφχοσ Αϋ).  
β)Του άρκρου 66 του Ν.4270/14, όπωσ αντικαταςτικθκε με τθν παρ.21 του αρκρου 10 του Ν.4337/15 και 
ιςχφει. 
γ) Του Π.Δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τεφχοσ Αϋ)  
δ) Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016(ΦΕΚ 147/8-8-2016 
 
 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 14.518,28 € ςε βάροσ των κάτωκι 

Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2017, για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ 

υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ υλικοφ και του Υποζργου 3 «Δομι Κοινωνικοφ Φαρμακείου» με κωδικό 

ΟΠΣ (ΜΙS)5001451 ωσ εξισ:  

 Κ.Α. 15.6631.001 με τίτλο «Προμικεια υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ υλικοφ» εκ ποςοφ 2.799,57 € 

 Κ.Α. 15.7133.001 με τίτλο «Προμικεια φαρμακείων για τισ ανάγκεσ τθσ Δ/νςθσ Π.Α.Π» εκ ποςοφ 500,00 € 

 Κ.Α. 15.6699.003 με τίτλο «Προμικεια φαρμακείων οχθμάτων» εκ ποςοφ 300,00 € 

 Κ.Α. 60.6481.004 με τίτλο «Λειτουργικά ζξοδα δομισ για το Υποζργο 3 (Δομι Κοινωνικοφ Φαρμακείου»  εκ 

ποςοφ 3.020,00 € 

 Κ.Α. 15.6681.001 με τίτλο «Προμικεια υλικϊν φαρμακείου οχθμάτων Κοιν. Υπθρεςίασ» εκ ποςοφ 200,00 € 

 Κ.Α. 15.6681.002 με τίτλο «Προμικεια υλικϊν φαρμακείου» εκ ποςοφ 2.500,00 € 

ΑΔΑ: 6Ψ8ΟΩ6Ν-Ζ1Τ



 3
 

 Κ.Α. 15.7135.015 με τίτλο «Προμικεια λοιποφ εξοπλιςμοφ για το ιατρείο εμβολίων» εκ ποςοφ 2.000,00 € 

 Κ.Α. 15.6631.002 με τίτλο «Προμικεια διαφόρων αναλωςίμων για το ιατρείο εμβολίων» εκ ποςοφ 999,87 € 

 Κ.Α. 30.6681.001 με τίτλο «Προμικεια υλικϊν φαρμακείου οχθμάτων» εκ ποςοφ 99,22 € 

 Κ.Α. 40.6681.001 με τίτλο «Προμικεια υλικϊν φαρμακείου οχθμάτων Πολεοδομίασ» εκ ποςοφ 250,00 € 

 Κ.Α. 30.6699.003 με τίτλο «Προμικεια φαρμακείων οχθμάτων» εκ ποςοφ 100,00 € 

 Κ.Α. 10.6699.003 με τίτλο «Προμικεια φαρμακείων για τα οχιματα τθσ Διοίκθςθσ» εκ ποςοφ 100,00 € 

 Κ.Α. 10.6681.001 με τίτλο «Προμικεια υλικϊν φαρμακείου οχθμάτων Διοίκθςθσ» εκ ποςοφ 200,00 € 

 Κ.Α. 35.6681.001 με τίτλο «Προμικεια υλικϊν φαρμακείου οχθμάτων» εκ ποςοφ 100,00 € 

 Κ.Α. 35.6699.002 με τίτλο «Προμικεια φαρμακείων οχθμάτων» εκ ποςοφ 99,62 € 

 Κ.Α. 20.6631.001 με τίτλο «Προμικεια υγειονομικοφ και φαρμακευτικοφ υλικοφ» εκ ποςοφ 500,00 € 

 Κ.Α. 20.6681.001 με τίτλο «Προμικεια υλικϊν φαρμακείου Κακαριότθτασ» εκ ποςοφ 250,00 € 

 Κ.Α. 20.6681.002 με τίτλο «Υλικά φαρμακείου» εκ ποςοφ 250,00 € 

 Κ.Α. 20.6699.002 με τίτλο «Προμικεια φαρμακείων οχθμάτων» εκ ποςοφ 250,00 € 

 

                          Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
                                                                                                                            ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   

 
ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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