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                                                                    ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΗ 3η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΗ                                                                                  τησ 23-01-2018 
          ΔΗΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

  Αριθμ.Απόφαςησ: 24 

 

 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 3/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 23/01/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 1577/19-01-2018 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. Παρακευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                   2. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)             
3. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                   3. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                                               
4.  Eυθφμιοσ Ζάχαρησ (τακτικό μζλοσ)  
5. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                
6. Iωάννησ Δημομελζτησ (τακτικό μζλοσ) 
7. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)      
           αν και κλικθκαν νόμιμα                 

             

το 6ο θζμα τησ Η.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 
1411/18-1-2018 ζγγραφο του  Αντιδθμάρχου κ. Κωνςταντίνου Φίλθ, το οποίο ζχει ωσ εξισ:               
 

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςησ πίςτωςησ του προχπολογιςμοφ του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2018: α) ποςοφ 
54.933,55€ για προμήθεια «Υλικϊν για τη ςυντήρηςη  αυτόματου ποτίςματοσ και ανταλλακτικϊν ςυντήρηςησ αυτόματου 
ποτίςματοσ Δημοτικοφ Σταδίου «Σταφροσ Μαυροθαλαςςίτησ», β) ποςοφ 56.623,42€ για την προμήθεια «Φυτικοφ Υλικοφ, 
Σπόρων, Φυτϊν, Δενδρυλλίων και ζτοιμου χλοοτάπητα για τη ςυντήρηςη και ανανζωςη υπάρχοντοσ πραςίνου»  και γ) ποςοφ  
68.837,19 €  για την Εργαςία  «Κλάδεμα ψηλϊν δζντρων και δεντροςτοιχιϊν οικιςτικοφ ιςτοφ»           
              Κυρία Πρόεδρε, ςασ διαβιβάηω :  
1. Τθν με αρικμ. πρωτ.1385 /18-01-2018, πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ  54.933,55 € (με Φ.Π.Α.  24%)    που αφορά τθν προμικεια  
«Προμικεια υλικϊν για τθ ςυντιρθςθ αυτόματου ποτίςματοσ και ανταλλακτικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ 
Σταδίου Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν 
Υπθρεςιϊν. 
2. Τισ αντίςτοιχεσ προτάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τισ οποίεσ προτείνεται θ δζςμευςθ  πίςτωςθσ ποςοφ 39.941,95 € (με τον 
Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του Κ.Α 35.6662.008 και  δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 14.991,60 € (με τον ΦΠΑ 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α. 
35.6662.005 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 
3. Τθν με αρικμ. πρωτ.1386 /18-01-2018, πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ  56.623,42 € (με Φ.Π.Α.  24%)  που αφορά τθν προμικεια 
«Προμικεια φυτικοφ υλικοφ ,ςπόρων, φυτϊν, δενδρυλλίων και ζτοιμου χλοοτάπθτα για τθ ςυντιρθςθ και ανανζωςθ υπάρχοντοσ 
πραςίνου» θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. 

  Θ Ε Μ Α :  Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςησ πίςτωςησ του προχπολογιςμοφ 
του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2018: α) ποςοφ 54.933,55€ για 
προμήθεια «Υλικϊν για τη ςυντήρηςη  αυτόματου ποτίςματοσ και 
ανταλλακτικϊν ςυντήρηςησ αυτόματου ποτίςματοσ Δημοτικοφ 
Σταδίου ’’Σταφροσ Μαυροθαλαςςίτησ’’», β) ποςοφ 56.623,42€ για 
την προμήθεια «Φυτικοφ Υλικοφ, Σπόρων, Φυτϊν, Δενδρυλλίων 
και ζτοιμου χλοοτάπητα για τη ςυντήρηςη και ανανζωςη 
υπάρχοντοσ πραςίνου» και γ) ποςοφ  68.837,19€  για την Εργαςία 
«Κλάδεμα ψηλϊν δζντρων και δεντροςτοιχιϊν οικιςτικοφ ιςτοφ»           
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4. Τισ αντίςτοιχεσ  προτάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τισ οποίεσ προτείνεται θ δζςμευςθ  πίςτωςθσ ποςοφ 42.771,88 € (με 
τον Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α 35.6662.007 ,  δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 9.189,16 € (με τον ΦΠΑ 24%) ςε βάροσ του Κ.Α.  
35.6692.002,  και  δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 4.662,38 € (με τον ΦΠΑ 24%) ςε βάροσ του Κ.Α. 35.6692.001 , του προχπολογιςμοφ 
του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018.   
5. Τθν με αρικμ.πρωτ.1387 /18-01-2018, πρόταςθ δζςμευςθσ, ποςοφ  68.837,19 € (με Φ.Π.Α.  24%)  που αφορά τθν εργαςία 
«Κλάδεμα ψθλϊν δζντρων και δεντροςτοιχιϊν οικιςτικοφ ιςτοφ » θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ 
Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν. 
6. Τθν αντίςτοιχθ πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ  με τθν οποία προτείνεται  θ δζςμευςθ  πίςτωςθσ ποςοφ 68.837,19 € (με τον 
Φ.Π.Α. 24%) ςε βάροσ του  Κ.Α 35.6262.014 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018.   
Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα ςτα μζλθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ και να αποφαςίςετε για : 
1.  την ζγκριςη τησ δαπάνησ και τη διάθεςη πίςτωςησ, ποςοφ 54.933,55 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) , ςε βάροσ των Κ.Α.: 35.6662.008 
και 35.6662.005 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018.  
2.  την ζγκριςη τησ δαπάνησ και τη διάθεςη πίςτωςησ, ποςοφ 56.623,42 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) , ςε βάροσ των Κ.Α.: 35.6662.007 , 
35.6692.002 , 35.6692.001 ,  του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018.  
3. την ζγκριςη τησ δαπάνησ και τη διάθεςη πίςτωςησ, ποςοφ 68.837,19 € (με τον Φ.Π.Α. 24%) , ςε βάροσ του Κ.Α.: 35.6262.014 
του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018.  
για τθν πλθρωμι των  παραπάνω προμθκειϊν και  εργαςιϊν, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 72 «Οικονομικι Επιτροπι – 
Αρμοδιότθτεσ» (παρ. δ), του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – 
Πρόγραμμα Καλλικράτθσ» - ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεφχοσ Αϋ), κακϊσ και τα άρκρα 158 & 172 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') και του 
άρκρου 32 του από 17/5/59 Β.Δ. 

     
Στθ 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,  
 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

    Εγκρίνει τθ δαπάνθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςε βάροσ των κάτωκι Κ.Α του προχπολογιςμοφ του Διμου 
Οικονομικοφ ζτουσ 2018, για τθν πλθρωμι των παραπάνω προμθκειϊν και εργαςιϊν,  ωσ εξισ: 
 

Κωδ. Τίτλοσ  Ποςό 

 35.6662.007 
Προμικεια φυτικοφ υλικοφ κλπ. για τθ ςυντιρθςθ και ανανζωςθ υπάρχοντοσ 
πραςίνου του Διμου Αιγάλεω (ςυν) 

42.771,88 € 

 35.6692.002 Προμικεια φυτϊν, δενδρυλλίων κλπ.  (ςυν) 9.189,16 € 

 35.6692.001 Προμικεια ςπόρων, φυτϊν, δενδρυλλίων και ζτοιμου χλοοτάπθτα (ςυν)  4.662,38 € 

 35.6262.014 Κλάδεμα ψθλϊν δζντρων και δεντροςτοιχιϊν οικιςτικοφ ιςτοφ (ςυν) 68.837,19 € 

 35.6662.008 Προμικεια υλικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ (ςυν) 39.941,95 € 

 35.6662.005 
Προμικεια ανταλλακτικϊν ςυντιρθςθσ αυτόματου ποτίςματοσ Δθμοτικοφ 
Σταδίου «Σταφροσ Μαυροκαλαςςίτθσ» (ςυν) 

14.991,60 € 

                            Η ΠΡΟΕΔΡΟ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
                                                                                                   

                                                                                                                                             ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  
ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  

 

 ΒΑΙΛΙΚΗ ΖΤΜΒΡΑΓΑΚΗ 

ΑΔΑ: Ψ3ΤΝΩ6Ν-Π5Ε
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