
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 18o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 621 
Αριθµ. Θέµατος 5o  Έκτακτο                                                                                                          
Συνεδρίαση της 17/9/2015                                                  
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 61176/11/9/2015
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 17 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και 
ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 
σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 61176 / 11/9/2015 
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 τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης -  Πρόεδρος                  
2. Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    
3. Παλιούρας Αντώνιος                                    
4. ∆ασκαλάκης Γεώργιος Αναπλ/κο µέλος
5. Σαχσανίδη Ελένη Αναπλ/κο µέλος
 
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.718,00 
προµήθεια παγκακίων, σε βάρος του Κ.Α. 35
οικονοµικού έτους 2015 
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση 

ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα

Οικονοµικών Υπηρεσιών, που αφορά στ

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, για την προµήθεια παγκακίων, σε βάρος του Κ.Α. 35

προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφω

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

 Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

 Αφού έλαβε υπ’ όψιν της το έκτακτο του θέµατος 

την εισήγηση του κ. Προέδρου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 
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Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 61176/11/9/2015 

Στις Αχαρνές σήµερα στις 17 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και 
ηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 61176 / 11/9/2015 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

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

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
Πρόεδρος                                                                                  1.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    

Παναγιώτα                                                                                    2.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
3. Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  3. Ντούρος Σωτήριος                                                                                    

Αναπλ/κο µέλος 4.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
Σαχσανίδη Ελένη Αναπλ/κο µέλος 5. Κατσούρος Σπύρος                                                                                    

6. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                               
 
 

Ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.718,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, για την 
προµήθεια παγκακίων, σε βάρος του Κ.Α. 35-6654.002, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο Σώµα  

ηµερήσιας διάταξης αλλά κατεπείγον θέµα  και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης 

Οικονοµικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, για την προµήθεια παγκακίων, σε βάρος του Κ.Α. 35

προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2015. 

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 το έκτακτο του θέµατος και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε 

την εισήγηση του κ. Προέδρου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 
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Στις Αχαρνές σήµερα στις 17 του µηνός Σεπτεµβρίου του έτους 2015, ηµέρα Πέµπτη και 
ηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε 

σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 61176 / 11/9/2015 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

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

1.Βρεττός Σπυρίδων                                                                                    
2.Καµπόλης Οδυσσέας                                                                                   
3. Ντούρος Σωτήριος                                                                                    
4.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             

Κατσούρος Σπύρος                                                                                    
λος Γεώργιος                                                                               

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, για την 
προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, 

στο Σώµα  το 5o   εκτός 

παρουσιάζει την εισήγηση της ∆/νσης 

ην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.718,00 €, 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, για την προµήθεια παγκακίων, σε βάρος του Κ.Α. 35-6654.002, 

να µε τις διατάξεις του 

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

και την πρόταση του Προέδρου, άκουσε 

την εισήγηση του κ. Προέδρου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης συνολικού ποσού 2.718,00 €, 
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συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, για την προµήθεια παγκακίων, είδε το σχετικό φάκελο, έπειτα 

από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη: 

1. Τις ∆ιατάξεις της παρ. 1, του άρθρου 209, του Ν. 3463/2006. 

2. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 58, του Ν. 3852/2010. 

3. Τις ∆ιατάξεις των άρθρων 4 και 23 της µε αριθµ. 11389/1993 απόφασης του 

ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α. (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.). 

4. Τις ∆ιατάξεις του Ν.2286/1995. 

5. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 133, του Ν. 4270/2014. 

6. Τις ∆ιατάξεις του άρθρου 37, του Ν. 4320/2015. 

7. Το µε αριθµ. πρωτ. 62882/16-09-2015 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος & Πρασίνου, 

που αφορά στην ανάγκη της προµήθειας παγκακίων. 

8. Το µε αριθµ. πρωτ. 62884/16-09-2015 έγγραφό µας στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, για 

τη σύνταξη µελέτης. 

9. Την µε αριθµ. 84/2015 µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

1. ∆έχεται το κατεπείγον του θέµατος 

 
 
2. Ψηφίζει πίστωση συνολικού ποσού 2.718,00 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23 %, για την 

προµήθεια παγκακίων, σε βάρος του Κ.Α. 35-6654.002, προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, 

οικονοµικού έτους 2015. 

3. Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο. 

 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 621/2015 
 
 
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                   
                                                                                                       ΣΕΛΗΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ 
                                                                                                       ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 
                                                                                                       ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η 
 ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
                                                                                                        
                                                                                                       
 
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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