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                                                                       ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 24η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τησ 12-06-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
     
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ. Απόφαςησ: 312 
 

 

 

                                                                               

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 24/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 

    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 12/06/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι Επιτροπι 
του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 15190/08-06-2018 ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ τθσ 
Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 6 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 πζντε (5) τακτικά μζλη και ζνα (1) αναπληρωματικό μζλοσ, ιτοι: 
 

         Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)      1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     

2. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)         2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)         
3. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)                                                 3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                                                                             
4. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)        4. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)     
5. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)     
6. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)       αν και κλικθκαν νόμιμα        

 
το 7ο θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 15039/07-06-2018 

ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ:    

ΘΕΜΑ: Ζγκριςη δαπάνησ  και διάθεςη πίςτωςησ ςυνολικοφ ποςοφ  90,00 €, για την προμήθεια  ενόσ βιβλίου που 

αφορά τισ Δημόςιεσ ςυμβάςεισ (Χριςτιανόσ Β./Πανάγοσ Θ. Ν.4412/2016 & 4413/2016) και είναι απαραίτητο για την 

ορθή  διαδικαςία εφαρμογήσ του Νομοθετικοφ Πλαιςίου ςτο τμήμα Προμηθειών του Δήμου μασ. 

  Κυρία Πρόεδρε,              

ασ διαβιβάηω:  

1.Σθ με αρίκμ. Πρωτ.14815/06-06-2017 Πρόταςθ Δζςμευςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ 90,00 ευρϊ, του Σμιματοσ Προμθκειϊν 

του Διμου, που αφορά  τθν προμικεια  ενόσ βιβλίου ςχετικό με τισ Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (Χριςτιανόσ Β./Πανάγοσ Θ. 

Ν.4412/2016 & 4413/2016) και είναι απαραίτθτο για τθν ορκι  διαδικαςία εφαρμογισ του Νομοκετικοφ Πλαιςίου ςτο 

τμιμα Προμθκειϊν του Διμου μασ, θ οποία ελζγχκθκε & εγκρίκθκε από τον Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ των Οικονομικϊν 

Τπθρεςιϊν του Διμου.             

2.Σισ με Α/Α 890/06-06-2018  Πρόταςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ, ςυνολικοφ ποςοφ  90 €, που αφοροφν τθν ανωτζρω 

προμικεια.  

 

Θ Ε Μ Α: Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ςυνολικοφ ποςοφ  
90,00€ για την προμήθεια ενόσ βιβλίου που αφορά ςτισ 
Δημόςιεσ υμβάςεισ (Χριςτιανόσ Β./Πανάγοσ Θ. Ν.4412/2016 
& 4413/2016) και είναι απαραίτητο για την ορθή  διαδικαςία 
εφαρμογήσ του Νομοθετικοφ Πλαιςίου ςτο τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου μασ 
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 2
 

Κατόπιν των ανωτζρω: 

 ασ παρακαλϊ, να κζςετε, το κζμα υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, για να αποφαςίςετε τθν ζγκριςθ 

δαπάνθσ  και διάκεςθσ πίςτωςθσ, ποςοφ  90,00 € ςε βάροσ του  Κ.Α.: 15.7135.021 << Προμικεια  ενόσ βιβλίου που αφορά 

τισ Δθμόςιεσ ςυμβάςεισ (Χριςτιανόσ Β./Πανάγοσ Θ. Ν.4412/2016 & 4413/2016) και είναι απαραίτθτο για τθν ορκι  

διαδικαςία εφαρμογισ του Νομοκετικοφ Πλαιςίου ςτο τμιμα Προμθκειϊν του Διμου μασ>>, προχπολογιςμοφ του Διμου 

οικ. Ζτουσ 2017, για τθ πλθρωμι τθσ “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΟΤ”, για τισ ανάγκεσ του τμιματοσ Προμθκειϊν του Διμου 

ςφμφωνα με τισ διατάξεισ: 

α) Σου 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).  

β) Σου Ν. 3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ με τθν Τποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 

διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια & άλλεσ διατάξεισ», (ΦΕΚ 112/13-7-2010, 

τεφχοσ Αϋ) και τθσ ςχετικισ εγκυκλίου με  αρικμ. πρωτ. ΔΙΚΠΟ/Φ.8/ΟΙΚ.16752/22-7-2010, για τθν εφαρμογι του εν λόγω 

νόμου. 

γ) Σου Π.Δ. 80/2016 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 145/5-8-16, τεφχοσ Αϋ) και του ΒΔ 17/05-

15/06/1959 “περί οικονομικισ διοικιςεωσ και λογιςτικοφ των Διμων και Κοινοτιτων” (ΦΕΚ 114/Α). 

δ) Σισ διατάξεισ του άρκρου τρίτου, παρ.4, με τθν οποία, προςτίκεται παράγραφοσ 5 ( άρκρο 3, του Ν. 3861/2010) του Ν. 

4057/2012  « Πεικαρχικό Δίκαιο Δθμοςίων Πολιτικϊν Διοικθτικϊν Τπαλλιλων Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου δικαίου » 

(ΦΕΚ.54/14-3-2012, τεφχοσ Αϋ). 

ε)  Σισ διατάξεισ του άρκρου 23 ( με τ' οποίο τροποποιείται εκ νζου ο Ν. 3861/2010) του Ν. 4210/2013“ Ρυκμίςεισ 

Τπουργείου Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ & Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ (ΦΕΚ 254/21-11-2013, τεφχοσ Αϋ). 

ςτ)Σθν αρικμ. Πρωτ. ΤΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΤΚΧ-3ΦΔ) Εγκφκλιο, του Τπουργείου Διοικ. Μεταρρφκμιςθσ & 

Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ, που αφορά ςτθν εφαρμογι των νζων διατάξεων του Ν. 3861/2010 κ.λ.π. 

 

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,  

 

ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 Εγκρίνει τθ δαπάνθ και τθ διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 90,00€ ςε βάροσ του Κ.Α.15.7135.021, με τίτλο 

«Προμήθεια βιβλίων για τον εξοπλιςμό εμπλουτιςμό τησ Δημοτικήσ Βιβλιοθήκησ», του προχπολογιςμοφ του Διμου, 

οικονομικοφ ζτουσ 2018, που αφορά ςτθν πλθρωμι τθσ ωσ άνω προμικειασ.                                                             

 

                                                                                                                                            Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

                                                                                                                                                                 
                   ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   
 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
 

ΑΔΑ: ΨΨΥ1Ω6Ν-2ΜΚ
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