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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 5η

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                                               της 31-01-2017
  ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΑΛΕΩ

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Αριθμ.Απόφασης: 31
  Θ Ε Μ Α : Έγκριση δαπανών  και διάθεση 

πιστώσεων, συνολικού ποσού  
80.000,00 €, για την πληρωμή της 
“ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, για τις 
ανάγκες του Κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου.  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από τα πρακτικά της αριθμ. 05/2017 συνεδριάσεως της 
                Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Αιγάλεω

    Στο Αιγάλεω και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 31/01/2017, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00 η
Οικονομική  Επιτροπή  του  Δήμου  Αιγάλεω  συνήλθε  σε  τακτική  συνεδρίαση,  κατόπιν  της  αριθμ.
πρωτ.  2701/27-1-2017 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής, η οποία δόθηκε σε κάθε ένα
μέλος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 και στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι
υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από το σύνολο των εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8)
ήτοι:

 Παρόντες Απόντες 

1. Γιάννα Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος,
    Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής
2. Κωνσταντίνος Αγγελόπουλος (τακτικός)
3. Στυλιανός Βασιλειάδης (τακτικός)
4. Κωνσταντίνος Γεωργόπουλος (τακτικός)
5. Μαλάμω Μαστραγγελή-Κοσμίδου (τακτική)
6. Ιωάννης Γκίκας (τακτικός)
7. Ιωάννης Δημομελέτης (τακτικός)
8. Παναγιώτα Μερκουράκη-Νικολούδη (αναπληρωματική)
 

1. Ευάγγελος Φίλιππας (τακτικός)
2. Παρακευή Δάγκα (τακτική)

    

 αν και κλήθηκαν νόμιμα 

6  ο   ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ Η.Δ.

Με την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και  πριν  αρχίσει  η  συζήτηση  των  θεμάτων  της  Η.Δ.,  η
Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Γιάννα Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος, θέτει υπόψη της, ως
κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. 3, του Ν. 3852/2010, θέμα που αφορά
την  “Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων, συνολικού ποσού  80.000,00 €, για την
πληρωμή της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, για τις ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου
του Δήμου”, και η Οικονομική Επιτροπή δέχεται ομόφωνα, να συζητηθεί.        

1

ΑΔΑ: 63ΤΝΩ6Ν-ΑΝ7



Στη συνέχεια η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κ. Γ. Χριστόγλου, Αντιδήμαρχος, θέτει
υπόψη της,  το αριθ. Πρωτ. 2991/31-1-2017 έγγραφο του Αντιδημάρχου  κ. Στ. Βασιλειάδη, το οποίο
έχει ως εξής: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών  και διάθεση πιστώσεων, συνολικού ποσού  80.000,00 €, για την
πληρωμή της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, για τις ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου
του Δήμου. 
Κυρία Πρόεδρε,             
Σας διαβιβάζω: 
1.Τις με αρίθμ. Πρωτ.2726/27-01-2017 & 2878/30-01-2017 Προτάσεις Δέσμευσης, συνολικού ποσού
80.000,00 €, του Τμήματος Προμηθειών του Δήμου, που αφορά στην “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”,
για τις ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου, η οποία ελέγχθηκε & εγκρίθηκε από τον
Προϊστάμενο της Δ/νσης των Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου.              
2.Τις  με  Α/Α 197/31-01-2017  &  198/31-01-2017  Προτάσεις  Ανάληψης  Υποχρέωσης,  συνολικού
ποσού  80.000,00 €, που αφορούν την ανωτέρω προμήθεια. 

Κατόπιν των ανωτέρω:

Σας παρακαλώ,  να θέσετε,  το θέμα υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής,  για να
αποφασίσετε την έγκριση δαπάνης  και διάθεσης πίστωσης, ποσού  80.000,00 € σε βάρος του  Κ.Α.:
15.6481.004 «Προμήθεια τροφίμων για τις  ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου”»,
προϋπολογισμού του Δήμου οικ. Έτους 2017, για τη πληρωμή της “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”, για
τις ανάγκες του Κοινωνικού παντοπωλείου  του Δήμου σύμφωνα με τις διατάξεις :
α)  Του  άρθρου  72  «Οικονομική  Επιτροπή  –  Αρμοδιότητες»  (παρ.  δ),  του  Ν.  3852/2010  «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» -
ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεύχος Α΄). 
β) Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της Διαφάνειας με την Υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια &
άλλες διατάξεις»,  (ΦΕΚ 112/13-7-2010,  τεύχος Α΄)  και  της σχετικής εγκυκλίου με   αριθμ.  πρωτ.
ΔΙΣΚΠΟ/Φ.8/ΟΙΚ.16752/22-7-2010, για την εφαρμογή του εν λόγω νόμου.
γ) Του Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/5-8-16, τεύχος Α΄) και
του ΒΔ 17/05-15/06/1959 “περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων”
(ΦΕΚ 114/Α).
δ) Τις διατάξεις του άρθρου τρίτου, παρ.4, με την οποία, προστίθεται παράγραφος 5 ( άρθρο 3, του
Ν. 3861/2010) του Ν. 4057/2012  « Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων
Νομικών Προσώπων Δημοσίου δικαίου » (ΦΕΚ.54/14-3-2012, τεύχος Α΄).
ε)  Τις  διατάξεις  του  άρθρου  23  (  με  τ'  οποίο  τροποποιείται  εκ  νέου  ο  Ν.  3861/2010)  του  Ν.
4210/2013“  Ρυθμίσεις  Υπουργείου  Διοικητικής  Μεταρρύθμισης  &  Ηλεκτρονικής  Διακυβέρνησης
(ΦΕΚ 254/21-11-2013, τεύχος Α΄).
στ) Την αριθμ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.40/3404/2-6-2014 (ΑΔΑ:ΒΙΥΚΧ-3ΦΔ) Εγκύκλιο,του Υπουργείου Διοικ.
Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που αφορά στην εφαρμογή των νέων διατάξεων
του Ν. 3861/2010 κ.λ.π.

Στη συνέχεια η Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση, μελέτησε τα δικαιολογητικά του θέματος

και έλαβε υπόψη της τις ανωτέρω διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση, 
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                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ     
         
Εγκρίνει τη δαπάνη και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 80.000,00 € σε βάρος του Κ.Α.

15.6481.004 με  τίτλο  “Προμήθεια  τροφίμων  για  τις  ανάγκες  του  Κοινωνικού  παντοπωλείου  του
Δήμου”  του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2017,  για  την πληρωμή  της ως άνω
προμήθειας.                                                              
                 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                                                                ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΓΛΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ & ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ

ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΥΜΒΡΑΓΑΚΗ
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