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                                                                       ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 22η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τησ 29-05-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
    ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ. Απόφαςησ: 286 
 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 22/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 29/05/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι Επιτροπι 
του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 13395/25-05-2018 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 οκτώ (8) 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)          
3. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)            
4. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)      
5. Αναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)                                                                                                                  
6. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)   
7. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)           αν και κλικθκε νόμιμα       
8. Ιωάννησ Δημομελζτησ  (τακτικό μζλοσ)     
9. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ) 
              

1ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΘΝ Θ.Δ. 

      Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και πριν αρχίςει θ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ Η.Δ., θ Οικονομικι Επιτροπι 
δζχεται ομόφωνα να ςυηθτθκεί, ωσ κατεπείγον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75, παρ.3 του 
Ν.3852/2010, το παρακάτω κζμα. 
 
      Στθ ςυνζχεια, θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ, το αρικ. πρωτ. 13452/29-05-2018 
ζγγραφο του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ:  
Θζμα:  Έγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ εργαςίασ «Αποκατάςταςη τμήματοσ γλυπτοφ Εθνικήσ 
Αντίςταςησ ςτην πλατεία 29ησ Σεπτεμβρίου» 
Κφριε Πρόεδρε, ςασ ςτζλνω: 
1. Τθν αρικ. 37/24-05-2018 Μελζτθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου για τουσ όρουσ εκτζλεςθσ τθσ 

παραπάνω Εργαςίασ , ςυνολικοφ  Προχπολογιςμοφ  δαπάνθσ 15.202,40 € (με Φ.Π.Α 24%) που αφορά ςτθν  
«Αποκατάςταςη τμήματοσ γλυπτοφ Εθνικήσ Αντίςταςησ ςτην πλατεία 29ησ Σεπτεμβρίου».  

2. Τθν αρικμ.1225/13241/24-05-2018 απόφαςθ Δθμάρχου Αιγάλεω με τθν οποία εγκρίκθκε θ παραπάνω 
μελζτθ 

Θ Ε Μ Α: Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ποςοφ 
15.202,40 € για την εργαςία «Αποκατάςταςη 
τμήματοσ γλυπτοφ τησ Εθνικήσ Αντιςτάςεωσ ςτην 
Πλατεία 29ησ επτεμβρίου» 
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3. Τθ με αρικ. πρωτ.13283/25-05-2018 πρόταςθ δζςμευςθσ ποςοφ 15.202,40€ (με Φ.Π.Α 24%) θ οποία 
ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, (ΑΔΑ:18REQ003164898 
29-05-2018). 

4. Τθ με αρικ.873/29-05-2018 Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ 
πίςτωςθσ ποςοφ 15.202,40€ (με Φ.Π.Α 24%) ςε βάροσ του Κ.Α. 30.6262.011 του προχπολογιςμοφ του 
Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018  

και ςασ παρακαλϊ να αποφαςίςετε ςχετικά με την ζγκριςη τησ ςχετικήσ δαπάνησ και τη διάθεςη πίςτωςησ  
ποςοφ  15.202,40 € (με Φ.Π.Α 24%) από τον Κ.Α.30.6262.011 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ 
ζτουσ 2018 για τθν πλθρωμι τθσ Εργαςίασ, 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 87Α’/7-6-2010) .    
Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά κζτοντασ υπόψθ τθσ τθν 
Τεχνικι Περιγραφι τθσ αρμόδιασ υπαλλιλου, κ. Μαρίασ Τηϊρτηθ, θ οποία αναφζρει: 
«Η  Εργαςία: «Αποκατάςταςη τμήματοσ γλυπτοφ Εθνικήσ Αντίςταςησ ςτην πλατεία 29ησ Σεπτεμβρίου» αφορά  
το γλυπτό που είναι αφιερωμζνο ςτθν Εκνικι Αντίςταςθ και ευρίςκεται τοποκετθμζνο από το 1986 ςτθν 
πλατεία 29θσ Σεπτεμβρίου, μεταξφ των οδϊν Σμφρνθσ, Κθφιςοφ & Βρυοφλων. Σφμφωνα με το από 7-11-2017 
ζγγραφο του Γραφείου Αντιδθμάρχων προσ το Αϋ Τμιμα Αςφαλείασ Αιγάλεω εκλάπθ  το ιμιςυ. 

Το τμιμα του γλυπτοφ που κα αντικαταςτιςει αυτό που εκλάπθ κα είναι αντίγραφο του κλαπζντοσ το 
οποίο είχε φιλοτεχνιςει ο γλφπτθσ Σϊτοσ Αλεξίου.  

Η ανάγλυφθ παράςταςθ κα αποτελείται από δφο φιγοφρεσ από πθλό ( γυναικεία & παιδικι) .  
Θα καταςκευαςτεί πρϊτα πρόπλαςμα ςε φυςικό μζγεκοσ, μετά εκμαγείο (καλοφπι) από γφψο ακολοφκωσ δε,  
κα γίνει θ χφτευςθ κατάλλθλου κράματοσ ορειχάλκου με τιρθςθ όλων των κανόνων τθσ τζχνθσ και τθσ τεχνικισ.     
             Μετά τθν αφαίρεςθ του εκμαγείου κα ακολουκιςει μθχανικι κατεργαςία των επιφανειϊν κακϊσ και 
χθμικι επεξεργαςία του ανάγλυφου με το κατάλλθλο μείγμα το οποίο αφϋ ενόσ κα προςτατεφςει τον ορείχαλκο 
από τθν ατμοςφαιρικι  υγραςία και ρφπανςθ αφϋ ετζρου δε, κα προςδϊςει ςτο ανάγλυφο απόχρωςθ που κα 
διαρκζςει ςε βάκοσ χρόνου. Θα ακολουκιςει θ μεταφορά, θ τοποκζτθςθ, θ ςτερζωςθ επί τόπου κακϊσ και θ 
ςυναρμογι με το υπάρχον τμιμα του γλυπτοφ.» 
                                                     
 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 15.202,40 €, ςε βάροσ του Κ.Α. 

30.6262.011 με τίτλο «Αποκατάςταςη τμήματοσ γλυπτοφ Εθνικήσ Αντίςταςησ ςτην πλατεία 29ησ 

επτεμβρίου», του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018, για τθν πλθρωμι τθσ ωσ άνω 

εργαςίασ. 

                                   Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
                       ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

                                                                                                                                                                 
                   ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   
 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
 

ΑΔΑ: ΩΦ0ΛΩ6Ν-05Ψ
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