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                   ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 38η 
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                                  της 10-10-2017 
  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 
  Αριθμ.Απόφασης: 482 

  Θ Ε Μ Α 
: 

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
ποσού 400,00€ για την προμήθεια δύο 
πολυμηχανημάτων – fax, που θα 
καλύψουν ανάγκες του Τμήματος 
Αθλητισμού  

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από τα πρακτικά της αριθμ. 38/2017 συνεδριάσεως της  
                Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 10/10/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00                          
η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Αιγάλεω συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, κατόπιν της αριθμ.πρωτ.     
33708/06-10-2017 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 επτά (7) ήτοι: 
 

         Παρόντες                     Απόντες  
1. Γιάννα Χριστόγλου (Αντιδήμαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.)     1. Aναστάσιος Σαράντου (τακτικό μέλος) 
2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (τακτικό μέλος)  2. Iωάννης Δημομελέτης (τακτικό μέλος)                                                                    
3. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικό μέλος)   3. Παρακευή Δάγκα (τακτικό μέλος) 
4. Eυθύμιος Ζάχαρης (τακτικό μέλος)                 
5. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτικό μέλος)          
6. Ιωάννης Γκίκας (τακτικό μέλος) 
7. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη (αναπληρωματικό μέλος) 

αν και κλήθηκαν νόμιμα                 
 

 Στο 6ο θέμα της Η.Δ. η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής θέτει υπόψη της το αριθ. πρωτ.       
33510/05-10-2017 έγγραφο του κ. Δημάρχου, το οποίο έχει ως εξής: 

 

ΘΕΜΑ:   Έγκριση  δαπάνης για την προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων – fax, που θα καλύψουν ανάγκες της 
υπηρεσίας Αθλητισμού του Δήμου μας  και διάθεση της σχετικής πίστωσης.  
 
Κυρία Πρόεδρε, σας διαβιβάζω: 

1. Την υπ. αριθμ. 33427/05-10-2017 πρόταση δέσμευσης ποσού 400,00ΕΥΡΩ (με τον ΦΠΑ) του Τμήματος 
Αθλητισμού, που αφορά στην προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων – Fax για την κάλυψη των αναγκών της 
αντίστοιχης υπηρεσίας, και συγκεκριμένα:  α) ένα για το γραφείο του τμήματος Αθλητισμού και β) ένα για το 
Δημοτικό Στάδιο «Στ. Μαυροθαλασσίτης».   

2. Την με Α/Α 1020/05-10-2017 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης, για την συγκεκριμένη προμήθεια, με την 
οποία προτείνεται η δέσμευση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.008 με τίτλο «Προμήθεια 
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τηλεφωνικών συσκευών, τηλεφωνικών κέντρων, Fax, κ.λ.π », του προϋπολογισμού του Δήμου, 
οικονομικού έτους 2017 και 

3. Την με αριθμ. πρωτ. 33325/05-10-2017 σχετική τεχνική έκθεση-τεχνικές προδιαγραφές της αρμόδιας 
διεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού.   

 

 Κατόπιν των ανωτέρω, σας παρακαλώ  να εντάξετε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, προκειμένου η 
Οικονομική Επιτροπή να συζητήσει και να αποφασίσει, για: 

1. Την προμήθεια των δύο πολυμηχανημάτων – FAX, για την κάλυψη των αναγκών του Αθλητικού τμήματος και 
του Δημοτικού Σταδίου «Στ. Μαυροθαλασσίτης», και   

2. Την έγκριση της σχετικής δαπάνης που θα απαιτηθεί για την υλοποίηση της προμήθειας, η οποία έχει 
προϋπολογιστεί στο ποσό των 400,00 € (συμπεριλαμβανομένου και του αναλογούντος Φ.Π.Α. 24%) και την 
διάθεση ισόποσης πίστωσης σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.008, με τίτλο «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, 
τηλεφωνικών κέντρων, Fax, κ.λ.π », του προϋπολογισμού του Δήμου, οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα και 
με την 33325/05-10-2017 τεχνική έκθεση, 33427/05-10-2017 πρόταση δέσμευσης ποσού και την αριθ. 
1020/05-10-2017 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης,  

λαμβάνοντας υπόψη:  

α) Το άρθρο 72 «Οικονομική Επιτροπή - Αρμοδιότητες» του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης – Φ.Ε.Κ. 87/ Α’-),  
β) Το άρθρο 158 «Δαπάνες» του Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων – Φ.Ε.Κ. 114/Α΄-), καθώς 
και το άρθρο 209 του ίδιου νόμου «Προμήθειες – Υπηρεσίες – Μελέτες», κατά το μέρος που ισχύει, μετά και την 
ψήφιση του Ν. 4412/2016,  
γ) Το Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών - Φ.Ε.Κ. 147/Α΄-) και  
δ) Το  Π. Δ/γμα 80/2016 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους  διατάκτες -ΦΕΚ 145/Α΄-), όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 

              

 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 400,00 € σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.008 του 

προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2017, με τίτλο: «Προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών, 

τηλεφωνικών κέντρων, Fax, κ.λ.π», για την ως άνω προμήθεια.  

    

                           Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                                                                                                         ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ 
 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ 

 
 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ 
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