
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 43o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 1224 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Συνεδρίαση της 30/12/2013                                   
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 116698/30-12-2013
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 30 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ώρα 13:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 116698 / 
30/12/2013 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
2.Καλάργαλης Ιωάννης                                                                                  
3.Ντούρος Σωτήριος - Πρόεδρος                                                                                   
4.Σαββίδης Κων/νος                        
5.Χριστοπούλου Σοφία                                                                             
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 
λόγω της εισαγωγής τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση.
 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση του τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης των Σχολικών 

Επιτροπών και ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας,

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και αναφέρει ότι ο ∆ήµος µας στα πλαίσια των πολιτιστικών του 

δραστηριοτήτων  τίµησε σε ειδική τελετή στις 22

αποφοίτησαν  το έτος 2013 από τις σχολικές µονάδες του ∆ήµου µας και εισήχθησαν στα ΑΕΙ 

και  στα ΑΤΕΙ. 

 

Ως επιβράβευση της επιτυχίας τους προσφέρθηκαν συνολικά, σαράντα (4

οποία ο ∆ήµος προµηθεύτηκε από το κατάστηµα του Ιωάννη Νίκα, ΕΜΠΟΡΙΟ Κ/Η Ηλεκτρικών 

–service (Yποκατάστηµα ΓEΡΜΑΝΟΣ, πλατεία Καπανδριτίου, µε στοιχεία: ΑΦΜ 035901219 

∆ΟΥ Αγίου Στεφάνου).  

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                        

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 143o                                                                                                           
                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
2013 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 30 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 116698 / 
30/12/2013 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

α µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      1. Κασσαβός Ιωάννης 
2.Καλάργαλης Ιωάννης                                                                                  2. Πολυµενέας Παναγιώτης     

Πρόεδρος                                                                                   3. Ρούσσας Κων/νος 
4.Σαββίδης Κων/νος                                                                                    4. Χαριτίδη Μαρία                                                                               
5.Χριστοπούλου Σοφία                                                                              

 

Ψήφιση πίστωσης 4.000,00 € για την προµήθεια 40 tablets για τους µαθητές από βράβευση, 
λόγω της εισαγωγής τους στην τριτοβάθµια εκπαίδευση. 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 143ο 

και παρουσιάζει την εισήγηση του τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης των Σχολικών 

Επιτροπών και ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και αναφέρει ότι ο ∆ήµος µας στα πλαίσια των πολιτιστικών του 

δραστηριοτήτων  τίµησε σε ειδική τελετή στις 22-12-2013 τους επιτυχόντες µαθητές που 

αποφοίτησαν  το έτος 2013 από τις σχολικές µονάδες του ∆ήµου µας και εισήχθησαν στα ΑΕΙ 

Ως επιβράβευση της επιτυχίας τους προσφέρθηκαν συνολικά, σαράντα (40) 

οποία ο ∆ήµος προµηθεύτηκε από το κατάστηµα του Ιωάννη Νίκα, ΕΜΠΟΡΙΟ Κ/Η Ηλεκτρικών 

ΡΜΑΝΟΣ, πλατεία Καπανδριτίου, µε στοιχεία: ΑΦΜ 035901219 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008  

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                                  

Στις Αχαρνές σήµερα στις 30 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα ∆ευτέρα και 
ο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 116698 / 
30/12/2013 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, 

α µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

2. Πολυµενέας Παναγιώτης                                                                                    

4. Χαριτίδη Μαρία                                                                               

για την προµήθεια 40 tablets για τους µαθητές από βράβευση, 

 θέµα της ηµερήσιας 

και παρουσιάζει την εισήγηση του τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης των Σχολικών 

της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς και αναφέρει ότι ο ∆ήµος µας στα πλαίσια των πολιτιστικών του 

2013 τους επιτυχόντες µαθητές που 

αποφοίτησαν  το έτος 2013 από τις σχολικές µονάδες του ∆ήµου µας και εισήχθησαν στα ΑΕΙ 

0) TABLETS ASUS, τα 

οποία ο ∆ήµος προµηθεύτηκε από το κατάστηµα του Ιωάννη Νίκα, ΕΜΠΟΡΙΟ Κ/Η Ηλεκτρικών 

ΡΜΑΝΟΣ, πλατεία Καπανδριτίου, µε στοιχεία: ΑΦΜ 035901219 

ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΩΨ8-Γ2Ζ



  

Η ανωτέρω δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 15-6471.001 του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Αχαρνών, οικονοµικού έτους 2013 και µε τίτλο:  «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων ». 

  

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 

72 του Ν. 3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

 

Η  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

 

 Αφού έλαβε υπ’ όψιν της την εισήγηση του Τµήµατος ∆ιοικητικής Υποστήριξης Σχολικών 

Επιτροπών και ∆ηµοτικής Επιτροπής Παιδείας, της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Πολιτισµού, 

Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, καθώς και τις αναφερόµενες διατάξεις  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  οµόφωνα  

 

1. Την ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 4.000,00 € για την προµήθεια σαράντα (40) 

ΤABLETS ASUS από το κατάστηµα του Ιωάννη Νίκα, ΕΜΠΟΡΙΟ Κ/Η Ηλεκτρικών –service 

(Yποκατάστηµα ΓEΡΜΑΝΟΣ, πλατεία Καπανδριτίου, µε στοιχεία: ΑΦΜ 035901219 ∆ΟΥ Αγίου 

Στεφάνου). 

 

2. Η ανωτέρω δαπάνη  θα βαρύνει  τον Κ.Α. 15-6471.001  του προϋπολογισµού του ∆ήµου 

Αχαρνών, οικονοµικού έτους 2013 και µε τίτλο:  «Έξοδα Πολιτιστικών ∆ραστηριοτήτων ». 

 

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. 
 

 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 1224/2014 
 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ 
                                                                                                       ΣΟΦΙΑ ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 
                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΡΓΑΛΗΣ 
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                      ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 

 
 

ΑΔΑ: ΒΙΨ6ΩΨ8-Γ2Ζ


