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      ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Απόσπασµα από το 18ο Πρακτικό 2018 
      ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                       Αριθµός Απόφασης: 126 
      ∆ΗΜΟΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ-ΤΑΥΡΟΥ                                    Συνεδρίαση: 7 Μαΐου 2018 
      ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
     ΣΥΝΘΕΣΗ: ΕΝΝΕΑ (9) ΜΕΛΗ 

 
 
 

Στο Μοσχάτο και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ήµου σήµερα 7 Μαΐου 2018 ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 
11:00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση, ύστερα από την υπ΄αριθµ. πρωτ. 7409 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου της Οικονοµικής Επιτροπής κ. Ανδρέα Γ. Ευθυµίου, ∆ηµάρχου Μοσχάτου-Ταύρου, η οποία και 
επιδόθηκε νοµότυπα σε όλα τα µέλη της στις 3 Μαΐου 2018. Πρακτικά της Οικονοµικής Επιτροπής τήρησε η 
υπάλληλος του ∆ήµου ∆άβου Ελευθερία. 
                                                                                                      
 

TA ΜΕΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
                                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
 

 
                                                                                                                  

1. ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ (ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 1. ΖΩΤΑΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 
2. ΦΕΛΛΑΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 2. ΤΣΕΛΙΟΥ ΜΑΡΙΑ 
3. ∆ΑΜΗΛΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 3. ΚΟΤΖΑΜΠΑΣΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
4. ΓΡΟΥΜΠΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ 4. ΚΥΡΙΑΖΙ∆ΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
5. ΜΕΛΙΣΤΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
6. ΚΑΡΑΒΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΑΝΑ/ΝΟ ΜΕΛΟΣ)  

  
 
 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία µε παρόντα τα πιο πάνω έξι (6) µέλη, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη 
της  συνεδρίασης. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: ΨΡ49ΩΚΡ-ΜΔ3



 

 

 

2

 

 
ΘΕΜΑ 12ο : Έγκριση πολυετούς δαπάνης και δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 7.440,00€, για την 
Συντήρηση  & Πιστοποίηση Ανελκυστήρων των  Σχολικών κτηρίων Β ΄βάθµιας Εκπαίδευσης. 

 
 
  Ο Πρόεδρος υποβάλλει στα µέλη της Οικονοµικής Επιτροπής εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου, η 
οποία έχει ως εξής: 

 
     

   
Κύριε Πρόεδρε, 

 
   Η  ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆όµησης,  συνέταξε το από 23/3/2018 υπηρεσιακό σηµείωµα (το οποίο σας 
επισυνάπτουµε), που αφορά την τεκµηρίωση για την Συντήρηση & Πιστοποίηση Ανελκυστήρων των  Σχολικών κτηρίων 
Β’ βάθµιας Εκπαίδευσης. Η  εργασία  θα είναι διάρκειας δύο ετών από την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού, 
συνολικού προϋπολογισµού 7.440,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.,σύµφωνα µε την υπ΄αρ.29/2018 µελέτη του 
παραπάνω ∆ιεύθυνσης.  
 
   Για την ανάληψη υποχρεώσεων που προβλέπεται ότι θα βαρύνουν είτε τµηµατικά, είτε εξ ολοκλήρου το επόµενο ή τα 
επόµενα οικονοµικά έτη, στο άρθρο 67 παρ. 3  του Ν 4270/14, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από την παρ. 22 του άρθρου 
10 του Ν 4337/2015, αναφέρεται ότι : Συγκεκριµένα, για τους δήµους, τις περιφέρειες και τα νοµικά πρόσωπα αυτών 
που περιλαµβάνονται στους φορείς της γενικής κυβέρνησης, η ανάληψη των πολυετών υποχρεώσεων εγκρίνεται από 
το αρµόδιο κατά περίπτωση όργανο (οικονοµική επιτροπή, δηµοτικό ή διοικητικό συµβούλιο κ.λ.π.). Η απόφαση 
κοινοποιείται στην εποπτεύουσα αρχή και λαµβάνεται υπ’ όψη κατά τον έλεγχο του προϋπολογισµού καθενός από 
τα έτη, στα οποία εκτείνεται η δαπάνη.  
 
   Με βάση τα παραπάνω, και λαµβάνοντας υπόψη το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10 «Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», σύµφωνα µε το οποίο προβλέπεται ότι η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση δαπανών καθώς 
και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, καθώς και τις διατάξεις του Π.∆. 80/2016,   την µε αριθ. 29/2018  
µελέτη,   
παρακαλούµε τη λήψη απόφασης έγκρισης της δαπάνης και δέσµευση πίστωσης, για  την Συντήρηση & Πιστοποίηση 
Ανελκυστήρων των  Σχολικών κτηρίων Β’ βάθµιας Εκπαίδευσης  που  κατανέµεται στα έτη 2018 και 2019  ως εξής: 
 
- Το ποσό των 3.720,00€ που  θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισµό για το έτος 2018 αναλύεται ως εξής: 

• στον Κ.Α.: 70.7331.0001  µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» µε το ποσό των 1.860,00€,  

• στον Κ.Α.: 70.7331.0002  µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ » µε το ποσό 1.860,00€,  

 
-Το ποσό  των 3.720,00€ που  θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2019 αναλύεται ως εξής: 

• στον Κ.Α.: 70.7331.0001  µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» µε το ποσό των 1.860,00€, 

• στον Κ.Α.: 70.7331.0002  µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ » µε το ποσό 1.860,00€,  
 

   Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν 
και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς 
υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός 
του έτους αυτού.  
 
   Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής  προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη 
κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 
                                                                        
                 Η ΠΡΟÏΣΤΑΜΕΝΗ                Η ∆/ΝΤΡΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ            H ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ               

                                                                   ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ                                       ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

                 ΕΛ. ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ                ∆ΕΣΠΟΙΝΑ ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟΥ                      ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΑΡΑΒΙΑ                                       

 
 
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά. 
Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της, τις ισχύουσες διατάξεις, τα υποβληθέντα 
στοιχεία και την προαναφερόµενη εισήγηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

   Εγκρίνει  την πολυετή δαπάνη και τη δέσµευση πίστωσης συνολικού ποσού 7.440,00€, για την Συντήρηση  & 
Πιστοποίηση Ανελκυστήρων των  Σχολικών κτηρίων Β ΄βάθµιας Εκπαίδευσης.  Η εργασία  θα είναι διάρκειας δύο ετών από 
την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού, συνολικού προϋπολογισµού 7.440,00€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., σύµφωνα 
και µε την υπ΄αρ.29/2018 µελέτη, της  ∆/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & ∆όµησης, η οποία θα κατανεµηθεί στα έτη 2018 και 
2019  ως εξής: 

 

- Το ποσό των 3.720,00€ που  θα βαρύνει τον τρέχοντα προϋπολογισµό για το έτος 2018 αναλύεται ως εξής: 
• στον Κ.Α.: 70.7331.0001  µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» µε το ποσό των 1.860,00€,  
• στον Κ.Α.: 70.7331.0002  µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ » µε το ποσό 1.860,00€,  
 
-Το ποσό  των 3.720,00€ που  θα βαρύνει τον προϋπολογισµό έτους 2019 αναλύεται ως εξής: 

• στον Κ.Α.: 70.7331.0001  µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ∆.Κ. ΜΟΣΧΑΤΟΥ» µε το ποσό των 1.860,00€, 

• στον Κ.Α.: 70.7331.0002  µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΗΡΙΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ ∆.Κ. ΤΑΥΡΟΥ » µε το ποσό 1.860,00€,  

 
   Με την έναρξη κάθε επόµενου οικονοµικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να εκδοθούν 
και να καταχωρηθούν αµέσως και κατ' απόλυτη προτεραιότητα, οι αποφάσεις ανάληψης της παρούσας πολυετούς 
υποχρέωσης, κατά το µέρος που αφορούν στην εναποµείνασα πίστωση για τη δαπάνη που θα πραγµατοποιηθεί εντός 
του έτους αυτού.  
 

   Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής  προκειµένου να λαµβάνεται υπόψη 
κατά τον έλεγχο νοµιµότητας του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη. 

                                                                                                                 
  
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 

                          Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ            ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
                    
                  ΑΝ∆ΡΕΑΣ Γ. ΕΥΘΥΜΙΟΥ           
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