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                                                                        ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΘ 8θ 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                  τθσ 27-02-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αρικμ.Απόφαςθσ: 111 
 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 8/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 27/02/2018, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 4365/23-02-2018 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 οκτώ (8) ιτοι: 
 

         Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)      1. Παραςκευι Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)           2. Eυκφμιοσ Ηάχαρθσ (τακτικό μζλοσ)             
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)    
4. Μαλάμω Μαςτραγγελι-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                                                                 
5. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)  
6. Ιωάννθσ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                
7. Iωάννθσ Δθμομελζτθσ (τακτικό μζλοσ) 
8. Παναγιώτα Μερκουράκθ-Νικολοφδθ (αναπλθρωματικό μζλοσ)  αν και κλικθκαν νόμιμα                  
              

 το 5ο κζμα τθσ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 
4082/21-02-2018 του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ:     
 

ΘΕΜΑ:   Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 30.800,00 €, για προμικεια χθμικοφ υλικοφ, ςυντιρθςθ 
Η/Μ εξοπλιςμοφ και λοιπζσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ κολυμβθτικών δεξαμενών κ.ά., του Δθμοτικοφ 
Κολυμβθτθρίου (ΣΥΝεχιηόμενεσ προμικειεσ και εργαςίεσ, από το 2017 ςτο 2018).                 
 Κυρία Πρόεδρε, 
 ςασ διαβιβάηω: 
1. τθν υπ. αρικμ. 4081/21-02-2018 Πρόταςθ Δζςμευςθσ Ποςοφ 30.800,00 € (με τον ΦΠΑ), του Τμιματοσ Ακλθτιςμοφ, 
που αφορά: 
 Α) τθν προμικεια χθμικοφ υλικοφ (12.000,00 €),  
 Β) τθν ςυντιρθςθ του Η/Μ εξοπλιςμοφ (μθχανοςταςίου) (14.500,00 €) και   
 Γ) τισ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του (λοιποφ) εξοπλιςμοφ, του κακαριςμοφ των κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν και του ελζγχου 
και διατιρθςθσ τθσ ποιότθτασ του νεροφ (4.300,00 €), 
υλικϊν και εργαςιϊν απαραίτθτων για τθν λειτουργία του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου μασ, κατά το μζροσ που οι εν 
λόγω προμικειεσ και εργαςίεσ δεν πλθρϊκθκαν ι δεν υλοποιικθκαν ςτο 2017, αλλά μεταφζρκθκαν, ωσ 
ςυνεχιηόμενεσ, ςτουσ ίδιουσ Κ.Α., ςτον προχπολογιςμό του 2018, θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον 
Προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν, 

  Θ Ε Μ Α :  Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 
30.800,00€ για προμικεια χθμικοφ υλικοφ, 
ςυντιρθςθ Θ/Μ εξοπλιςμοφ και λοιπζσ εργαςίεσ 
ςυντιρθςθσ, κακαριςμοφ κολυμβθτικών δεξαμενών 
κ.ά. του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου (ςυνεχιηόμενεσ 
προμικειεσ και εργαςίεσ από το 2017 ςτο 2018) 
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2. τισ με α/α 456- 457- 458  /21-02-2018 Πρόταςεισ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για τισ παραπάνω προμικειεσ και 
εργαςίεσ, με τθν οποία προτείνεται αναλυτικά θ δζςμευςθ των παρακάτω πιςτϊςεων:  

 12.000,00 € ςε βάροσ του Κ.Α. 15.6633.002, με τίτλο «Προμικεια χθμικοφ υλικοφ για το κολυμβθτιριο 
(ςυν.)»,  

 14.500,00 € ςε βάροσ του K.A. 15.6262.008, με τίτλο «Συντιρθςθ Η/Μ εξοπλιςμοφ (μθχανοςτάςιο 
κολυμβθτθρίου), (ςυν.)», και  

 4.300,00 € ςε βάροσ του Κ.Α. 15.6262.012, με τίτλο «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ, κακαριςμοφ 
κολυμβθτικών δεξαμενών, ελζγχου και διατιρθςθσ ποιότθτασ νεροφ (ςυν.)»,  

του προχπολογιςμοφ του Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2018.    
 Κατόπιν των ανωτζρω, ςασ παρακαλϊ να κζςετε το κζμα υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ επιτροπισ, για ν’ 
αποφαςίςετε τθν ζγκριςθ τθσ απαιτοφμενθσ δαπάνθσ, ποςοφ 30.800,00 €, κακϊσ και τθν διάκεςθ ιςόποςθσ 
πίςτωςθσ, που επιμερίηεται και βαρφνει τουσ παρακάτω Κ.Α., του προχπολογιςμοφ του Διμου μασ, οικονομικοφ 
ζτουσ 2018:   
1. Κ.Α. 15.6633.002, με τίτλο «Προμικεια χθμικοφ υλικοφ για το κολυμβθτιριο (ςυν.)», για πίςτωςθ 12.000,00 €,   
2. K.A. 15.6262.008, με τίτλο «Συντιρθςθ Η/Μ εξοπλιςμοφ (μθχανοςτάςιο κολυμβθτθρίου), (ςυν.)», για πίςτωςθ 
14.500,00 €, και 
3. Κ.Α. 15.6262.012, με τίτλο «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ, κακαριςμοφ κολυμβθτικών δεξαμενών, ελζγχου 
και διατιρθςθσ ποιότθτασ νεροφ (ςυν.)»,  για πίςτωςθ 4.300,00 €,  
λαμβάνοντασ παράλλθλα υπόψθ ςασ και τισ διατάξεισ: 
α)  των άρκρων 58 «Αρμοδιότθτεσ του δθμάρχου» & 72 «Οικονομικι Επιτροπι - Αρμοδιότθτεσ» (παρ. δ), του Ν. 
3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», 
(ΦΕΚ 87/ Α’), 
β) των άρκρων 158 «Δαπάνεσ» και 209 «Προμικειεσ-Υπθρεςίεσ-Μελζτεσ», του Ν. 3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα 
Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 114/Α), 
γ) του Ν. 4412/2016 «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Υπθρεςιϊν,…», (Φ.Ε.Κ. 147 Α), και 
δ) του Π. Δ/γματοσ  80/2016 «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ»,  (ΦΕΚ 145 Α ), όπωσ ιςχφουν ςιμερα.  

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 30.800,00 € ςε βάροσ των κάτωκι 

Κ.Α. του προχπολογιςμοφ του Διμου Οικονομικοφ ζτουσ 2018, για τθν πλθρωμι των ςυνεχιηόμενων 

προμθκειϊν και εργαςιϊν που αφοροφν τθν ςυντιρθςθ του εξοπλιςμοφ του Δθμοτικοφ Κολυμβθτθρίου ωσ 

εξισ: 

 Κ.Α. 15.6633.002, με τίτλο «Προμικεια χθμικοφ υλικοφ για το κολυμβθτιριο (ςυν.)», εκ ποςοφ  12.000,00€,   

 K.A. 15.6262.008, με τίτλο «Συντιρθςθ Η/Μ εξοπλιςμοφ (μθχανοςτάςιο κολυμβθτθρίου), (ςυν.)», εκ ποςοφ 

14.500,00€,  

 Κ.Α. 15.6262.012, με τίτλο «Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ εξοπλιςμοφ, κακαριςμοφ κολυμβθτικϊν δεξαμενϊν, ελζγχου 

και διατιρθςθσ ποιότθτασ νεροφ (ςυν.)»,  εκ ποςοφ  4.300,00€ .  

 
                                                                                    Θ ΠΡΟΕΔΡΟ 

                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
                                                                                                   
                                                                                                                                    ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  
 

 ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
 

ΑΔΑ: ΩΝ70Ω6Ν-ΦΔΦ
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