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                   ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΘ 38η 
 ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                  τησ 10-10-2017 
  ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ  
 
  Αριθμ.Απόφαςησ: 483 

  Θ Ε Μ Α 
: 

 Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςησ 
πίςτωςησ, ποςοφ 300,00 €, για την 
προμήθεια τριών ςυςκευών δωρεάν 
παροχήσ αςφρματου ςήματοσ 
ηλεκτρονικήσ επικοινωνίασ (Wi-Fi) 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 38/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    το Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 10/10/2017, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00                          
θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ.πρωτ.     
33708/06-10-2017 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. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ) 
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)  2. Iωάννησ Δημομελζτησ (τακτικό μζλοσ)                                                                    
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)   3. Παρακευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ) 
4. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)                 
5. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)          
6. Ιωάννησ Γκίκασ (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.       
33120/04-10-2017 ζγγραφο τθσ Αντιδθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 

 

ΘΕΜΑ:   Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςησ πίςτωςησ, ποςοφ 300,00 €, για την προμήθεια τριών ςυςκευών  δωρεάν 
παροχήσ αςφρματου ςήματοσ ηλεκτρονικήσ επικοινωνίασ (Wi-Fi) 
 
 ασ διαβιβάηω: 
 
1. Σθν υπ. αρικμ. 31489/20-09-2017 Πρόταςθ Δζςμευςθσ Ποςοφ 300,00 € (με τον ΦΠΑ) του Σμιματοσ Πολιτιςμοφ, 

θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν και αφορά τθν 
προμικεια 3 (τριϊν) ςυςκευϊν δωρεάν παροχισ αςφρματου ςιματοσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ (Wi-Fi, δωρεάν 
αςφρματο ΙΝΣΕΡΝΕΣ) ςε δθμοτικοφσ χϊρουσ που φιλοξενοφν δραςτθριότθτεσ του τμιματοσ.  

υγκεκριμζνα, οι ηθτοφμενεσ ςυςκευζσ:   
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Α) κα ζχουν τισ παρακάτω τεχνικζσ προδιαγραφζσ: 

 Σφποσ υςκευισ:  Αςφρματο Router  

 Σαχφτθτα WiFi (Mbps): 450 Mbps 

 Σαχφτθτα LAN (Mbps): 10/100/1000 Mbps 

 υχνότθτεσ μετάδοςθσ: 2.4GHz + 5GHz 

 Wireless protocol:  802.11 b/g/n/ac 

 Parental Control  ΝΑΙ 

 Wireless security  WEP, WPA / WPA2, WPA-PSK/ WPA2-PSK ENCRYPTION 

 Σφποσ ςφνδεςθσ:  Ethernet 

 υχνότθτα λειτουργίασ: Dual Band 

 Θφρεσ WAN:  1 

 Θφρεσ LAN:  4 

 Κεραίεσ   Αποςπϊμενεσ εξωτερικζσ κεραίεσ             και 
Β) Θα τοποκετθκοφν: 

 1 (Μία) ςτο Δθμοτικό Θζατρο «Αλ. Μινωτισ», για τισ ανάγκεσ των φιλοξενοφμενων κιάςων, μουςικϊν 
ςχθμάτων, ςχολείων κλπ, κακϊσ και των κεατϊν του κεάτρου.  

 1 (Μία) ςτο Δθμοτικό χϊρο Πολιτιςμοφ «Ελλθνικό Μολφβι – Γ.Βρανάσ», για τισ ίδιεσ ανάγκεσ, και  

 1 (Μία) ςτο Δθμοτικό χϊρο (Ελλθςπόντου 7 & Μ. Μπότςαρθ), που ςτεγάηει τθν Δθμοτικι Φιλαρμονικι, 
για τισ ανάγκεσ του προςωπικοφ τθσ.    

2. Σθν υπ. αρικμ.  999/22-09-2017 Πρόταςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ για τθν παραπάνω προμικεια, με τθν οποία 
προτείνεται θ δζςμευςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ ςε βάροσ του Κ.Α. 15.7135.008, με τίτλο «Προμικεια τθλεφωνικϊν 
ςυςκευϊν, τθλεφωνικϊν κζντρων, fax κλπ», του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017. 

 Κατόπιν των ανωτζρω και αφοφ λάβετε υπόψθ ςασ: 
 

 τισ διατάξεισ των άρκρων 58 «Αρμοδιότθτεσ του δθμάρχου», 59 «Αντιδιμαρχοι» και 72 «Οικονομικι Επιτροπι – 
Αρμοδιότθτεσ», του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» (ΦΕΚ 87/ Α’), 

 τισ διατάξεισ των άρκρων 158 «Δαπάνεσ», 173 «Παγία Προκαταβολι» και 209 «Προμικειεσ – Τπθρεςίεσ – 
Μελζτεσ», όπωσ αυτά ιςχφουν ςιμερα (και ιδιαίτερα το 209, μετά και τθν ψιφιςθ του Ν. 4412/2016), του Ν. 
3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/Α), 

 τισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν,…» (Φ.Ε.Κ. 147 Α), 

 τισ διατάξεισ του  Π. Δ/γματοσ  80/2016 «Ανάλθψθ Τποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (ΦΕΚ 145 Α ), 

 τθν αρικμ. 356/6636/1-3-2017 απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία ορίηονται οι Αντιδιμαρχοι για τθν τρζχουςα 
Δθμοτικι Περίοδο, κακϊσ και οι μεταβιβαηόμενεσ ςε αυτοφσ αρμοδιότθτεσ,  

 τθν ανάγκθ προμικειασ των παραπάνω τριϊν ςυςκευϊν, για τουσ λόγουσ που προαναφζρκθκαν και  

 το γεγονόσ  ότι θ εν λόγω δαπάνθ κρίνεται νόμιμθ, γιατί  εξυπθρετεί λειτουργικζσ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ μασ, 
αποςκοπϊντασ ςτθν καλφτερθ και αποτελεςματικότερθ λειτουργία των χϊρων που φιλοξενοφν δραςτθριότθτεσ 
του τμιματοσ Πολιτιςμοφ, θ λειτουργία των οποίων ρθτά αναφζρεται ςτισ αρμοδιότθτεσ των Διμων, ςτισ 
περιπτϊςεισ 5, 8, αλλά και 9, τθσ παραγράφου Ι.ςτ του άρκρου 75 «Αρμοδιότθτεσ (Διμων & Κοινοτιτων)», του Ν. 
3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/Α). Επιπλζον θ ςχετικι δαπάνθ τθρεί τθν 
Αρχι τθσ Οικονομικότθτασ και ςε κάκε περίπτωςθ δεν υπερβαίνει το προςικον μζτρο, όπωσ ακριβϊσ απαιτείται 
και αναφζρεται ςχετικά ςτο άρκρο 37 του Ν.3801/2009 (Φ.Ε.Κ. 163 Α ), 

 
ςασ παρακαλοφμε, αφοφ ςυηθτιςετε το κζμα, να αποφαςίςετε για τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ, ζωσ του 
ποςοφ των 300,00 € (με τον ΦΠΑ) και τθ διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ, ςε βάροσ του Κ.Α. 15.7135.008, με τίτλο 
«Προμικεια τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, τθλεφωνικϊν κζντρων, fax κλπ», του προχπολογιςμοφ του Διμου, 
οικονομικοφ ζτουσ 2017, με εγγεγραμμζνθ αρχικι πίςτωςθ 5.000,00 και ςθμερινι αδιάκετθ 3.855,20 €. 
 Η ανάκεςθ τθσ προμικειασ κα γίνει με τθν διαδικαςία τθσ απϋ ευκείασ ανάκεςθσ, 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 τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 300,00 € ςε βάροσ του Κ.Α. 15.7135.008 του 

προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017, με τίτλο: «Προμικεια τθλεφωνικϊν ςυςκευϊν, 

τθλεφωνικϊν κζντρων, Fax, κ.λ.π », για τθν προμικεια 3 (τριϊν) ςυςκευϊν δωρεάν παροχισ αςφρματου 

ςιματοσ θλεκτρονικισ επικοινωνίασ (Wi-Fi, δωρεάν αςφρματο ΙΝΣΕΡΝΕΣ) ςε δθμοτικοφσ χϊρουσ που 

φιλοξενοφν δραςτθριότθτεσ του τμιματοσ Πολιτιςμοφ.      

  

                                                                                                                                                 Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  

              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
                                                                                                                         ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ 

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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