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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ
ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 49η
της 19-12-2017

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Αριθμ.Απόφασης: 668

Θ Ε Μ Α:

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού
770,00 € για επισκευή του τριαξονικού φορτηγού
με αρ. κυκλ. ΚΗΟ5118

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από τα πρακτικά της αριθμ. 49/2017 συνεδριάσεως της
Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω
Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19/12/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ. πρωτ. 42351/15-12-2017
έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο
των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) ήτοι:
Παρόντες
1. Γιάννα Χριστόγλου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)
2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (τακτικό μέλος)
3. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικό μέλος)
4. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτικό μέλος)
5. Aναστάσιος Σαράντου (τακτικό μέλος)
6. Ιωάννης Γκίκας (τακτικό μέλος)
7. Iωάννης Δημομελέτης (τακτικό μέλος)
8. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη (αναπληρωματικό μέλος)

Απόντες
1. Eυθύμιος Ζάχαρης (τακτικό μέλος)
2. Παρακευή Δάγκα (τακτικό μέλος)

αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στο 13ο θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθ. πρωτ.
42261/15-12-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Νικόλαου Νικητάκη, το οποίο έχει ως εξής:
ΘΕΜΑ : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 770,00 Ευρώ για επισκευή του τριαξονικού
φορτηγού με αρ.κυκλ. ΚΗΟ5118
A. Σας διαβιβάζω :
1. Την με αρ. πρωτ 42154/14.12.2017 πρόταση δέσμευσης, ποσού 770,00 € (με το ΦΠΑ) για την
αναγκαία έκτακτη και επείγουσα προμήθεια ανταλλακτικών ή και υλικών, η οποία ελέγχθηκε και
εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
2. Την με αριθμ. 1343/15.12.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης για την ανωτέρω προμήθεια
ανταλλακτικών ή και υλικών, με την οποία προτείνεται η δέσμευση πίστωσης, ποσού 770,00 € σε
βάρος του Κ.Α.: 20.6671.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, όπως αυτός
τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.
Β. Σας γνωρίζω ότι η έκτακτη κι επείγουσα ανάγκη για προμήθεια ανταλλακτικών ή και υλικών, αφορά
την επισκευή του τριαξονικού φορτηγού με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5118 θα γίνει σύμφωνα με τον Ν.4412/08-
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08-2016 (ΦΕΚ 147/Τεύχος Α’/2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 3463/06 και της Απόφασης
Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, (ΦΕΚ 349/ Τεύχος Β΄/1975).
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ να θέσετε το θέμα στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και
να αποφασίσετε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης, ποσού 770,00 € με τον Φ.Π.Α.
24%, σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.001 του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, για την
πληρωμή της παραπάνω προμήθειας ανταλλακτικών ή και υλικών, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 «Οικονομική Επιτροπή – Αρμοδιότητες» (παρ. δ), του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» - (ΦΕΚ 87/7-6-2010,
τεύχος Α΄)
Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος
και έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει τη δαπάνη και τη διάθεση πίστωσης ποσού 770,00 € σε βάρος του Κ.Α. 20. 6671.001
με τίτλο: «Ανταλλακτικά μεταφορικών μέσων», του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους
2017, για την επισκευή του τριαξονικού φορτηγού με αρ. κυκλ. ΚΗΟ5118.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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