
                                                         ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 8η

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               της 21-2-2017
  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Αριθμ.Απόφασης: 86
  Θ Ε Μ Α : Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, 

συνεχιζόμενων εργασιών για το 
Οικονομικό Έτος 2017

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 08/2017 συνεδριάσεως της 
                Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

    Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 21/2/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 11.00 η Οικονομική
Επιτροπή  του  Δήμου  Αιγάλεω  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση,  κατόπιν  της  αριθμ.  πρωτ.  5465/17-2-2017
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 Απόντες 

1. Γιάννα Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος,
    Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
 2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (τακτικός)
3. Στυλιανός Βασιλειάδης (τακτικός)
4. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικός)
5. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτική)
6. Ιωάννης Γκίκας (τακτικός)
7. Ιωάννης Δημομελέτης (τακτικός)
8. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη (αναπληρωματική)

1. Ευάγγελος Φίλιππας (τακτικός)
2. Παρακευή Δάγκα (τακτική)
    
    

αν και κλήθηκαν νόμιμα 

Στο 8  ο   θέμα της Η.Δ., η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος, θέτει υπόψη της
το αριθ. Πρωτ. 5379/17-2-2017  έγγραφο του Αντιδημάρχου κ. Παπαδιά Γ., το οποίο έχει ως εξής:   

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, συνεχιζόμενων εργασιών για το Οικονομικό Έτος 2017

Κυρία Πρόεδρε, 
Έχοντας υπόψη :     

1. Την με αριθμ. 258/29-10-2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: 74ΩΣΩ6Ν-Η97) με την οποία
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 

2. Την με  αριθ. 12/28-1-2016 Απόφαση του Δημοτικού  Συμβουλίου  (ΑΔΑ:  7714Ω6Ν-ΧΧ9) με  την οποία
εγκρίθηκε η αναμόρφωση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου για το οικονομικό έτος 2016 

3. Τις  με  αριθμ.  205-219-220-264-518-190/2016  Αποφάσεις  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  με  τις  οποίες
εγκρίθηκαν οι δαπάνες και διατέθηκαν οι πιστώσεις των παρακάτω έργων για το οικονομικό έτος 2016

 Σας αποστέλλω:
1.Την με αριθμ.  311/3-11-2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ: 6ΠΓΛΩ6Ν-695) με  την οποία
εγκρίθηκε το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 
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2.Την με αριθμ. 343/22-11-2016  Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΔΑ: ΩΑ65Ω6Ν-ΓΚΣ) με την οποία
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 
3.Την με αριθμ.  21/31-1-2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου  (ΑΔΑ: Ω67ΔΩ6Ν-6Φ1) με την οποία
εγκρίθηκε η αναμόρφωση του προϋπολογισμού  του Δήμου για το οικονομικό έτος 2017 
4α) Την με αριθμ.πρωτ.  2304/25.1.2017 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού 24.600,00€  (με Φ.Π.Α 24%) σε βάρος
του ΚΑ 25.6275.002 του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017 για την υλοποίηση της
εργασίας  , «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  ΦΡΕΑΤΙΩΝ  ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ  ΤΟΥ  ΔΗΜΟΥ  (συν)» η  οποία  ελέγχθηκε  και
εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
4β) Την  αριθμ.204/31.1.2017  Πρόταση  Ανάληψης  Υποχρέωσης με  την  οποία  προτείνεται  η  δέσμευση
πίστωσης ποσού 24.600,00€   (με  Φ.Π.Α 24%) σε βάρος του ΚΑ 25.6275.002   του προϋπολογισμού του
Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για  την για  την υλοποίηση της
παραπάνω εργασίας .
5α) Την με αριθμ.πρωτ.  5374/17.2.2017 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού 4.000,00(με Φ.Π.Α 24%) σε βάρος του
ΚΑ 10.6261.003  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017 για την υλοποίηση της
εργασίας  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (συν)», η
οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
5β) Την  αριθμ.  359/17.2.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με  την  οποία  προτείνεται  η  δέσμευση
πίστωσης ποσού  4.000,00 (με  Φ.Π.Α 24%) σε βάρος του ΚΑ 10.6261.003    του προϋπολογισμού του
Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για  την για  την υλοποίηση της
παραπάνω εργασίας .
6α) Την με αριθμ.πρωτ.  5375/17.2.2017 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού 12.300,00€  (με Φ.Π.Α 24%) σε βάρος
του  Κ.Α  30.6262.007  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017 για την υλοποίηση
της εργασίας  « Εγκατάσταση νέου SERVER και παραμετροποίηση του με τα υφιστάμενα λειτουργικά
συστήματα  του  Δήμου  (συν)»  ,  η  οποία  ελέγχθηκε  και  εγκρίθηκε  από  τον  προϊστάμενο  της  Δ/νσης
Οικονομικών Υπηρεσιών.
6β) Την  αριθμ.  364/17.2.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με  την  οποία  προτείνεται  η  δέσμευση
πίστωσης ποσού 12.300,00€  (με  Φ.Π.Α 24%) σε βάρος του ΚΑ Α  30.6262.007    του προϋπολογισμού
του  Δήμου  για  το  Οικονομικό  έτος  2017  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α 24%  για  την  υλοποίηση  της
παραπάνω εργασίας .
7α)  Την με αριθμ.πρωτ.   5377/17.2.2017 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού  24.713,30 €  (με Φ.Π.Α 24%) σε
βάρος του  ΚΑ  10.6266.002  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017  για την
υλοποίηση της εργασίας   «Συντήρηση λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (συν)»  η οποία ελέγχθηκε
και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
7β) Την  αριθμ.  362/17.2.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με  την  οποία  προτείνεται  η  δέσμευση
πίστωσης ποσού 24.713,30 €   (με  Φ.Π.Α 24%) σε βάρος του  ΚΑ 10.6266.002  του προϋπολογισμού του
Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την υλοποίηση της  παραπάνω
εργασίας .
8α)  Την με αριθμ.πρωτ.   5378/17.2.2017 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού  12.400,00 €  (με Φ.Π.Α 24%) σε
βάρος του  Κ.Α 10.6266.004  του προϋπολογισμού του  Δήμου για το  Οικονομικό  έτος 2017  για  την
υλοποίηση της εργασίας   ,  «Συντήρηση S/W Διοικητικών υπηρεσιών έτους 2016-2017 (συν)»  η οποία
ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
8β) Την  αριθμ.  360/17.2.2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης με  την  οποία  προτείνεται  η  δέσμευση
πίστωσης ποσού 12.400,00 €   (με  Φ.Π.Α 24%) σε βάρος του  Κ.Α 10.6266.004  του προϋπολογισμού του
Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την υλοποίηση της  παραπάνω
εργασίας.

9α) Την με αριθμ.πρωτ.  5408/17.2.2017 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού 6.406,00 €  (με Φ.Π.Α 24%) σε βάρος
του  Κ.Α 30.6112.008  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017 για την υλοποίηση
της εργασίας   «Εργασία μετατροπής σε ηλεκτρονική μορφή στατικών μελετών κτιρίων του Δήμου
(συν)»η οποία ελέγχθηκε και εγκρίθηκε από τον προϊστάμενο της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών.
9β) Την  αριθμ.  378/17.2.2017  Πρόταση  Ανάληψης  Υποχρέωσης με  την  οποία  προτείνεται  η  δέσμευση
πίστωσης ποσού 6.406,00 €  (με  Φ.Π.Α 24%) σε βάρος του  Κ.Α 30.6112.008   του προϋπολογισμού του
Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% για την υλοποίηση της  παραπάνω
εργασίας.
Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ να αποφασίσετε για:
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 την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση Πίστωσης  ποσού 24.600,00€  (με Φ.Π.Α 24%) σε
βάρος  του  ΚΑ 25.6275.002  του  προϋπολογισμού  του  Δήμου για  το  Οικονομικό  έτος  2017  για  την
πληρωμή  της  εργασίας , «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΦΡΕΑΤΙΩΝ ΥΔΡΟΣΥΛΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (συν)»

 την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση Πίστωσης  ποσού 4.000,00 (με Φ.Π.Α 24%) σε βάρος
του ΚΑ 10.6261.003  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017 για την πληρωμή της
εργασίας  «ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΑΠΟΦΡΑΞΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ (συν)»

 την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση Πίστωσης  Ποσού 12.300,00€  (με Φ.Π.Α 24%) σε
βάρος του   Κ.Α  30.6262.007  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017  για την
πληρωμή  της εργασίας  « Εγκατάσταση νέου SERVER και παραμετροποίηση του με τα υφιστάμενα
λειτουργικά συστήματα του Δήμου (συν)»

 την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση Πίστωσης  ποσού  24.713,30 €  (με Φ.Π.Α 24%) σε
βάρος του  ΚΑ  10.6266.002  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017  για την
πληρωμή  της εργασίας   «Συντήρηση λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (συν)»

 την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση Πίστωσης  Ποσού 12.400,00 €  (με Φ.Π.Α 24%) σε
βάρος του  Κ.Α 10.6266.004  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017  για την
υλοποίηση της εργασίας   , «Συντήρηση S/W Διοικητικών υπηρεσιών έτους 2016-2017 (συν)»

 την έγκριση της σχετικής δαπάνης και τη διάθεση Πίστωσης  Ποσού 6.406,00 €  (με Φ.Π.Α 24%) σε
βάρος του  Κ.Α 30.6112.008  του προϋπολογισμού του Δήμου για το Οικονομικό έτος 2017  για την
υλοποίηση της εργασίας   «Εργασία μετατροπής σε ηλεκτρονική μορφή στατικών μελετών κτιρίων του
Δήμου (συν)»

    
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 σε βάρος των κάτωθι κωδικών του προϋπολογισμού του Δήμου
Οικονομικού έτους 2017,  για την πληρωμή των συνεχιζόμενων εργασιών ως εξής: 

 Κ.Α 25.6275.002 με τίτλο “Καθαρισμός φρεατίων υδροσυλλογής του Δήμου Αιγάλεω (συν.)” εκ ποσού
24.600,00 €

 Κ.Α 10.6261.003 με τίτλο “Δαπάνες για αποφράξεις Δημοτικών και Σχολικών κτιρίων του Δήμου (συν.)” εκ
ποσού 4.000,00 €

 Κ.Α 30.6262.007  με  τίτλο  “Εγκατάσταση νέου  SERVER και  παραμετροποίηση  του  με  τα  υφιστάμενα
λειτουργικά συστήματα του Δήμου (συν.)” εκ ποσού 12.300,00 €

 Κ.Α  10.6266.002 με τίτλο “Συντήρηση λογισμικού Οικονομικών Υπηρεσιών (συν.)” εκ ποσού 24.713,30 €
 Κ.Α. 10.6266.004 με τίτλο “Συντήρηση  S/W Διοικητικών Υπηρεσιών έτους 2016-2017 (συν.)” εκ ποσού

12.400,00 €
 Κ.Α. 30.6112.008  με τίτλο “Εργασία μετατροπής σε ηλεκτρονική μορφή Στατικών Μελετών Κτιρίων του

Δήμου (συν.)” εκ ποσού 6.406,00 €


                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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