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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                     
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Ν.Π.Δ.Δ. ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ                                                                                                  
 
   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της αριθμ. 8 Απόφασης 
«Έγκριση δαπάνης ποσού 11.235,00 €, για προμήθεια φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες του δικαιούχου 
προσωπικού ( καθαριστές-καθαρίστριες με σύμβαση μίσθωσης έργου ) στα σχολεία δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου μας, για τα έτη 2018 και 2019».
                                                                       ΠΡΑΚΤΙΚΟ 
   Της αριθμ. 2/2018 Τακτικής Συνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ.« ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΙΓΑΛΕΩ.»
  Στο Δημοτικό Κατάστημα Αιγάλεω σήμερα 23/2/2018 ημέρα Παρασκευή  και ώρα 13.00 συνήλθε σε 2η 
Τακτική Συνεδρίαση το Ν.Π. ύστερα από την αριθ.2/αριθμ. Πρωτ. 3865/16-2-2018 πρόσκληση της 
Προέδρου αυτού, η οποία δόθηκε σε κάθε μέλος και αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία. Από το σύνολο 
των 11 μελών βρέθηκαν παρόντες 7 ήτοι:                               
                     ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                               ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Αρετάκη – Ντεντοράκη Ασπασία                                              1. Γκίκας Ιωάννης      
2. Βλάχου Ζωή                                                                               2. Βαλσαμάκη – Ρούσου Άννα
3. Μερκουράκη - Νικολούδη Παναγιώτα                                      3.Τυρτιράκη Ελευθερία
4. Ρηγάτου Κωνσταντίνα                                                                4. Ιατρίδης Βασίλης                                  
5. Καραχάλιας Στέφανος                                                                 5. Νικολάου Σπυρίδων                      
6. Ζαφειριάδης Ηλίας
7. Σιδηροπούλου Θεοδώρα οι οποίοι δεν ήρθαν αν και 
    (αναπλ/κό μέλος στη θέση του τακτικού)                       κλήθηκαν νόμιμα.                      
……………………………………………………………………….......................................................
 Στο  Ε.Η.Δ. θέμα και αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος εισηγείται τη λήψη απόφασης 
για την έγκριση δαπάνης ποσού 11.235,00 €, για προμήθεια φρέσκου γάλατος για τις ανάγκες του 
δικαιούχου προσωπικού (καθαριστές-καθαρίστριες, με σύμβαση μίσθωσης έργου) στα σχολεία 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου μας, για τα έτη 2018 και 2019, ώστε να συμπεριληφθεί το ποσό 
αυτό που αντιστοιχεί στις ανάγκες της Σχολικής Επιτροπής μας στον επικείμενο διαγωνισμό του Δήμου, 
για προμήθεια γάλακτος του προσωπικού του, για το ίδιο διάστημα. Το παραπάνω ποσό θα διατεθεί ανά 
έτος, για μεν το 2018, ποσό 3.210,00€  (30 εργαζόμενοι Χ 25 ημέρες Χ4 μήνες Χ 1,07 € ), για δε το 2019 
(από 1/1/2019 έως 31/12/2019) ποσό 8.025,00€  (30 εργαζόμενοι Χ 25 ημέρες Χ 10 μήνες Χ 1,07€ ). 
Για την λήψη της απόφασης θέτει υπόψη των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και τα παρακάτω 
σχετικά: 
α)  τις διατάξεις  του άρθρου 103 (παρ. 2) «Σύσταση – Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ.» του Ν. 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της  Αυτοδιοίκησης και  της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» -
Φ.Ε.Κ.  87 Α), 
β) τις διατάξεις του άρθρου 209 «Προμήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες», όπως αυτό ισχύει σήμερα μετά και τη
ψήφιση του Ν. 4214/2016 και των άρθρων 240 «Διοίκηση Ν.Π.Δ.Δ.» και 243 «Σχολικές Επιτροπές», του
Ν. 3463/2006 (Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων–Φ.Ε.Κ. 114 Α),
γ) τις διατάξεις του άρθρου 5 «Σχολική περιουσία και λειτουργία σχολείων» του Ν. 1894/1990 (Για την
Ακαδημία Αθηνών κ.ά. εκπαιδευτικές διατάξεις-Φ.Ε.Κ. 110 Α),
δ) τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών…..-Φ.Ε.Κ.
147 Α) 
ε) τις διατάξεις του Ν. 4483/2017 (Α' 107/31-07-2017) 
στ) τις διατάξεις του  Π. Δ/γματος 80/2016 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες-ΦΕΚ 145 Α ), 
ζ) την υπ΄αριθμ. πρωτ. 8440/24-02-2011 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.Α.& Η.Δ. (Φ.Ε.Κ. 318 Β), όπως τροποποιήθηκε
με την υπ'αριθμ. 1940/02-02-2018 (Β' 310) όμοια της
η) το υπ΄αριθμ. πρωτ. 89531/33051/23-11-2016 έγγραφο της Απ/νης Διοίκησης Αττικής, 
θ) το υπ'αριθμ. πρωτ. Οικ.  4632/16-02-2018 έγγραφο του ΥΠ.ΕΣ, όπως ισχύουν σήμερα., και
ι) Το γεγονός οτι το Ν.Π. μας, μετά την κατακύρωση του διαγωνισμού θα υπογράψει δική του σύμβαση
με τον ανάδοχο που θα προκύψει, με τους ίδιους ακριβώς όρους με το Δήμο, και η πληρωμή του θα
γίνεται απευθείας από το Ν.Π., από δικά του χρήματα και πιστώσεις  
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Τα μέλη του Ν.Π., αφού μελέτησαν τα συνημμένα δικαιολογητικά και έλαβαν υπόψη τους την εισήγηση
της  Προέδρου  και  τις  παραπάνω σχετικές  διατάξεις,  αποφάσεις,  έγγραφα   κλπ, μετά  από  διαλογική
συζήτηση,                                                     
                                                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΟΜΟΦΩΝΑ                                          

   Εγκρίνουν  την  σχετική  δαπάνη,  έως  του  ποσού των  11.235,00 €  (συμπεριλαμβανομένου  και  του
αναλογούντος  ΦΠΑ,  13%),  για  την  προμήθεια  φρέσκου  γάλακτος  για  τις  ανάγκες  του  δικαιούχου
προσωπικού  (καθαριστές-καθαρίστριες, με  σύμβαση  μίσθωσης  έργου)  στα  σχολεία  Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης του Δήμου μας, για τα έτη 2018 και 2019 (από 1/9/2018 έως 31/12/2019), καθώς και την
υπαγωγή του Ν.Π. μας, σχετικά με τις ανάγκες του αυτές για την προμήθεια φρέσκου γάλακτος, στον
επικείμενο διαγωνισμό του Δήμου μας, για το ίδιο διάστημα.
                      Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ
                      ( Υπογραφή )                                                                           ( Υπογραφές )

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΑΙΓΑΛΕΩ  23/2/2018

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΑΣΠΑΣΙΑ ΑΡΕΤΑΚΗ ΝΤΕΝΤΟΡΑΚΗ 
ΔΗΜ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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