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                                                        ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ                         

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ         ΤΝΔΓΡΗΑΖ 36η 
 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                                      ηηρ 26-09-2017 
  ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ  
 
  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
  Απιθμ.Απόθαζηρ: 452 

  Θ Ε Μ Α : Έγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ποςοφ 
1.800,00 Ευρώ, για  «Επιςκευή του λεωφορείου 
με αρ. κυκλ.  ΚΗΟ 4973» 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο αξηζκ. 36/2017 ζπλεδξηάζεσο ηεο  
                Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αηγάιεσ 

 

    ην Αηγάιεσ θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 26/09/2017, εκέξα Σπίηη θαη ψξα 13.00                          
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, θαηφπηλ ηεο αξηζκ.πξση.     
31944/22-09-2017 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηεο Πξνέδξνπ απηήο, ε νπνία δφζεθε ζε θάζε έλα κέινο, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ 
από ηο ζύνολο ηων εννέα (9) μελών βξέζεθαλ παπόνηα έξι (6) ήηνη: 
 

         Παπόνηερ                              Απόνηερ  
1. Γιάννα Υπιζηόγλος (Αληηδήκαξρνο, Πξφεδξνο Ο.Δ.)     1. Κωνζηανηίνορ Γεωπγόποςλορ (ηαθηηθφ κέινο) 
2. Κωνζηανηίνορ Αγγελόποςλορ (ηαθηηθφ κέινο)             2. Aναζηάζιορ απάνηος (ηαθηηθφ κέινο) 
3. Eςθύμιορ Εάσαπηρ (ηαθηηθφ κέινο)               3. Iωάννηρ Γημομελέηηρ (ηαθηηθφ κέινο)                                                                      
4. Μαλάμω Μαζηπαγγελή-Κοζμίδος (ηαθηηθφ κέινο)         4. Παπακεςή Γάγκα (ηαθηηθφ κέινο) 
5. Ηωάννηρ Γκίκαρ (ηαθηηθφ κέινο) 
6. Παναγιώηα Μεπκοςπάκη-Νικολούδη (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 
           αν και κλήθηκαν νόμιμα   
 

 ηο 4ο θέμα ηηρ Ζ.Γ. ε Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζέηεη ππφςε ηεο ην αξηζ. πξση. 
31479/20-09-2017 έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Ν. Νηθεηάθε, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 
 
ΘΔΜΑ: Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη πίζηωζηρ ποζού 1.800,00 Δςπώ, για  «Δπιζκεςή ηος 
λεωθοπείος με απ.κςκλ.  ΚΖΟ 4973» 
 
A.  αο δηαβηβάδσ :  
 
1. Σελ κε αξ. πξση 29596/05-09-2017 πξφηαζε δέζκεπζεο, πνζνχ 1.800,00 Δπξψ (κε ην ΦΠΑ) γηα ηελ 
αλαγθαία έθηαθηε θαη επείγνπζα αλάζεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο κε ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ, ε νπνία ειέγρζεθε 
θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 
2. Σελ κε αξηζκ. 978/13-09-2017  Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ηελ αλσηέξσ αλάζεζε εξγαζηψλ 
επηζθεπήο κε ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ, κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 1.800,00 
ΔΤΡΩ ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α.: 10.6263.002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπσο 
απηφο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
  
Β. αο γλσξίδσ φηη ε έθηαθηε θη επείγνπζα αλάγθε γηα αλάζεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο κε ή άλεπ 
αληαιιαθηηθψλ, αθνξά ηελ επηζθεπή ηνπ ιεσθνξείνπ κε αξ. θπθι. ΚΗΟ 4973, ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ 
Ν.4412/08-08-2016 (ΦΔΚ 147/ Σεχρνο Α’/2016) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3463/06 θαη ηεο 
Απφθαζεο Τπ. Πξνεδ. 3373/390/1975, (ΦΔΚ 349 /Σεχρνο Β΄/1975). 
 
      Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο παξαθαιψ λα ζέζεηε ην ζέκα ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη λα 
απνθαζίζεηε γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζησζεο, πνζνχ 1.800,00 Δπξψ κε ηνλ Φ.Π.Α. 
24%, ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α. 10.6263.002 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα ηελ 
πιεξσκή ηεο παξαπάλσ αλάζεζεο εξγαζηψλ επηζθεπήο κε ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο 
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ηνπ άξζξνπ 72 «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – Αξκνδηφηεηεο» (παξ. δ), ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 
Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» - (ΦΔΚ 87/7-6-2010, ηεχρνο 
Α΄) 
                      
 ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.                                                      
      Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, κειέηεζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζέκαηνο θαη 
έιαβε ππφςε ηεο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  
 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγκπίνει ηη δαπάνη και ηη διάθεζη πίζηωζηρ ποζού 1.800,00 € (με ηον ΦΠΑ 24%) ζε βάπορ 

ηος Κ.Α. 10.6263.001 με ηίηλο: «ςνηήπηζη και επιζκεςή λεωθοπείων», ηος πποϋπολογιζμού ηος 

Γήμος οικονομικού έηοςρ 2017, για ηην επιζκεςή ηος οσήμαηορ  με απ. κςκλ. ΚΖΟ 4973.    

    
                            Ζ ΠΡΟΔΓΡΟ  
              ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
                                                                                                          ΓΗΑΝΝΑ ΥΡΗΣΟΓΛΟΤ 
 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
Ζ ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΖ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ  

ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ  
ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ & ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ 

 
 

ΒΑΗΛΗΚΖ ΕΤΜΒΡΑΓΑΚΖ 
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