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                                                         ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΘ 40θ 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                  τθσ 24-10-2017 
         ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 

 
Αρικμ.Απόφαςθσ: 507 

 

 

 

                                                                  
Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 40/2017 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 24/10/2017, θμζρα Σρίτθ και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 35449/20-10-2017 
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. Eυκφμιοσ Ηάχαρθσ (τακτικό μζλοσ) 
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)  2. Iωάννθσ Δθμομελζτθσ (τακτικό μζλοσ)    
3. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                            3. Παρακευι Δάγκα (τακτικό μζλοσ)                                
4. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)     
5. Μαλάμω Μαςτραγγελι-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                         
6. Ιωάννθσ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ) 
7. Παναγιώτα Μερκουράκθ-Νικολοφδθ (αναπλθρωματικό μζλοσ) 

αν και κλικθκαν νόμιμα                 

        

το 4ο κζμα τθσ Θ.Δ. θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικ. πρωτ.       
35388/20-10-2017 ζγγραφο τθσ, ωσ Αντιδιμαρχοσ Παιδείασ, το οποίο ζχει ωσ εξισ: 

 
ΘΕΜΑ: «Ζγκριςθ Δαπάνθσ και Διάκεςθ Πίςτωςθσ για τθν προμικεια και τοποκζτθςθ ντουλαπιών κουηίνασ, με 
νεροχφτεσ, για τουσ βοθκθτικοφσ χώρουσ του πρώθν 6ου Δθμοτικοφ Σχολείου»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Σασ διαβιβάηουμε: 
1. Τθν υπ’ αρικμ. 34166/11-10-2017  Πρόταςθ Δζςμευςθσ Ποςοφ 1.860,00 € (με το ΦΠΑ) του Τμιματοσ 
Πολιτιςμοφ, που αφορά τθν προμικεια και τοποκζτθςθ ντουλαπιϊν κουηίνασ, με νεροχφτεσ, για τουσ 
βοθκθτικοφσ χϊρουσ του πρϊθν 6ου Δθμοτικοφ Σχολείου. 
2. Τθν με α/α   1077/2017 Πρόταςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ για τθν  παραπάνω προμικεια, με τθν οποία 
προτείνεται θ δζςμευςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ, ςε βάροσ του Κ.Α. 15.6661.001 με τίτλο «Υλικά ςυντιρθςθσ και 
επιςκευισ κτιρίων για τισ ανάγκεσ τθσ διεφκυνςθσ Π.Α.Π.» και 
3. Τθν με αρικμ. πρωτ. 30561/12-09-2017 ςχετικι Τεχνικι Ζκκεςθ τθσ Διεφκυνςθσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν.  

 

Κατόπιν των ανωτζρω, και αφοφ λάβετε υπόψθ ςασ : 

 τισ διατάξεισ των άρκρων 158 «Δαπάνεσ» και 209 «Προμικειεσ- Υπθρεςίεσ- Μελζτεσ», όπωσ αυτό ιςχφει  
μετά και τθν ψιφιςθ του 4412/2016, του Ν.3463/2006 «Κφρωςθ του Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων», (ΦΕΚ 
114Α).  

  Θ Ε Μ Α:   Ζγκριςθ Δαπάνθσ και Διάκεςθ Πίςτωςθσ για τθν 

προμικεια και τοποκζτθςθ ντουλαπιών κουηίνασ, με 

νεροχφτεσ, για τουσ βοθκθτικοφσ χώρουσ του πρώθν 

6ου Δθμοτικοφ χολείου 
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 τισ διατάξεισ των άρκρων 58 «Αρμοδιότθτεσ του Δθμάρχου», 59 «Αντιδιμαρχοι» και 72 «Οικονομικι 
Επιτροπι – Αρμοδιότθτεσ» (παρ. δ) του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ 
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα Καλλικράτθσ», (ΦΕΚ 87Α). 

 τισ διατάξεισ του Π.Δ/γματοσ 80/2016 «Ανάλθψθ Υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ», (ΦΕΚ 145Α) και  

 τθν αρικ. 356/6636/1-3-2017 απόφαςθ Δθμάρχου, με τθν οποία ορίηονται οι Αντιδιμαρχοι για τθν τρζχουςα 
Δθμοτικι Περίοδο κακϊσ και οι μεταβιβαηόμενεσ ςε αυτοφσ αρμοδιότθτεσ, 
ςασ παρακαλοφμε, αφοφ ςυηθτιςετε το κζμα, να αποφαςίςετε  για τθν ζγκριςθ τθσ ςχετικισ δαπάνθσ, 

ποςοφ 1.860,00€ (με το ΦΠΑ), κακϊσ και για τθ διάκεςθ ιςόποςθσ πίςτωςθσ ςε βάροσ του Κ.Α. 15.6661.001 με 
τίτλο «Υλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων για τισ ανάγκεσ τθσ διεφκυνςθσ Π.Α.Π.», του προχπολογιςμοφ 
του Διμου, οικονομικοφ ζτουσ 2017. 
 

 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 ποςοφ 1.860,00 € (με Φ.Π.Α) ςε βάροσ του 

Κ.Α.15.6661.001 με τίτλο: «Υλικά ςυντιρθςθσ και επιςκευισ κτιρίων για τθσ ανάγκεσ τθσ Δ/νθσ 

Παιδείασ Πολιτιςμοφ, Ακλθτιςμοφ» προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2017, για τθν 

προμικεια και τοποκζτθςθ ντουλαπιϊν κουηίνασ, με νεροχφτεσ, για τουσ βοθκθτικοφσ χϊρουσ του 

πρϊθν 6ου Δθμοτικοφ Σχολείου. 

            Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
                                                                                                                            ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 
 

 ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  
  ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ   

 
   ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 

ΑΔΑ: ΩΡ5ΕΩ6Ν-ΩΝΕ
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