
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ                                     
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
 
∆ΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
Αρ. Πράξης: 319 

 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ Της ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗΣ 
Της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
 
Νέα Ιωνία, σήµερα ΤΡΙΤΗ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2011 & ώρα 13:30 συνήλθε στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, η 
Οικονοµική Επιτροπή αποτελούµενη από τους κ.κ. 1) Αβραάµ Τσαούση ορισθέντος Προέδρου µε την 
υπ΄αριθµ. 2/189/4-1-2011 απόφαση ∆ηµάρχου, 2) Μιλτιάδη Καναβό, Αντιπρόεδρο 3) Γεώργιο 
Ιωαννίδη, τακτικό µέλος 4) Σπύρο Αµανατίδη τακτικό µέλος, 5)∆ηµήτριο Κωστιδάκη, τακτικό µέλος, 
6)Χρήστο Αναµουρλόγλου, τακτικό µέλος, 7)Ευαγγελία Αµανατίδου - Χατζηπαυλή, τακτικό µέλος, 8) 
Παναγιώτη Τσουκαλά, τακτικό µέλος ύστερα από την υπ’αριθµ.30Η/36799/26-10-2011 νόµιµη και 
εµπρόθεσµη πρόσκληση του Προέδρου. 
 
∆εν προσήλθε  παρά το γεγονός ότι κλήθηκε νόµιµα και εµπρόθεσµα µε την υπ’αριθµ. 30Η/36799/26-
10-2011 πρόσκληση του Προέδρου η κ. Γεωργία Τσοµπανίδου.  
 
Αφού υπήρξε νόµιµη απαρτία κηρύσσεται η έναρξη της συνεδρίασης από τον Πρόεδρο της 
Επιτροπής. 
 
Ο κ. Πρόεδρος εισάγει   το – 3ο - ΘΕΜΑ της ηµερήσιας διάταξης που αφορά στο: α) Έγκριση της 
υπ΄αριθµ. 28/2011 µελέτης τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας καθορισµός τρόπου εκτέλεσης για 
την Προµήθεια υλικών και της συντήρησης µηχανηµάτων φυσιοθεραπείας των ΚΑΠΗ β) 
∆ιάθεση πίστωσης ύψους 600€ µε το ΦΠΑ. 
 
 
Ακολούθως ο κ. Πρόεδρος διαβάζει την υπ΄ αριθµ.35986/24-10-2011 εισήγηση του τµήµατος 
Κοινωνικής Μέριµνας στην οποία αναφέρονται τα εξής:   
Σχετικά µε το παραπάνω θέµα σας γνωρίζουµε τα εξής: 
 
1.   Στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2011 και στον κωδικό : Κ.Α.15.  6264.0001 
Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
βρίσκεται γραµµένη συνολική πίστωση  2.500 ευρώ. 
                                                                                                                                                      
2. Το Τµήµα Κοινωνικής Μέριµνας του ∆ήµου, µε την µε αριθµό28 /2011 Μελέτη, σας γνωρίζει, τη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, την Τεχνική Έκθεση και τον Ενδεικτικό Προϋπολογισµό  για την 
παραπάνω προµήθεια.  
 
3.    Η προµήθεια  θα  εκτελεστεί  σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11389/93  (ΕΚΠΟΤΑ) και του Νόµου 
3463/2006 και  ανάδοχος  θα αναδειχτεί αυτός  που θα  προσφέρει , τη χαµηλότερη  τιµή. 
 
       Μετά από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή,  
                           να  λάβει  σχετική  Απόφαση: 
 
1)  Να εγκρίνει την µε αρ. 28 / 2011 µελέτη  για  της συντήρησης µηχανηµάτων φυσιοθεραπείας των 
Κ.Α.Π.Η.  
 Η συνολική δαπάνη της προµήθειας σύµφωνα µε την εγγεγραµµένη πίστωση που φέρεται γραµµένη 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2011 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  600 €.  
 
2) Να εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ύψους 600 που φέρεται γραµµένη στον Προϋπολογισµό του 
∆ήµου έτους 2011 σε βάρος του Κ.Α.15. 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων.                                                                                                                                                    
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3) Να καθορίσει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας , σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11389/93 & του 
νέου ∆ΚΚ  3463/2006 µε απευθείας ανάθεση και  ανάδοχος  θα  αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει 
τη χαµηλότερη τιµή 
 
   

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
• αφού άκουσε τον κ. Πρόεδρο, 
• αφού έλαβε υπόψη της 
� την υπ΄αριθµ. 35986/24-10-2011 εισήγηση του τµήµατος Κοινωνικής Μέριµνας. 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
(επί παρόντων 8 µελών και υπαρχούσης πραγµατικής απαρτίας) 

 
1)Eγκρίνει την µε αρ. 28 / 2011 µελέτη  για  της συντήρησης µηχανηµάτων φυσιοθεραπείας των 
Κ.Α.Π.Η.  
 Η συνολική δαπάνη της προµήθειας σύµφωνα µε την εγγεγραµµένη πίστωση που φέρεται γραµµένη 
στον προϋπολογισµό του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2011 ανέρχεται στο συνολικό ποσό των  600 €.  
 
2)Eγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ύψους 600 που φέρεται γραµµένη στον Προϋπολογισµό του 
∆ήµου έτους 2011 σε βάρος του Κ.Α.15. 6264.0001 Συντήρηση και επισκευή µηχανηµάτων.                                                                                               
                 
3)Καθορίζει τον τρόπο εκτέλεσης της προµήθειας , σύµφωνα µε τις διατάξεις της 11389/93 & του νέου 
∆ΚΚ  3463/2006 µε απευθείας ανάθεση και  ανάδοχος  θα  αναδειχτεί αυτός που θα προσφέρει τη 
χαµηλότερη τιµή. 
 
 
Έγινε, αποφασίσθηκε και εκδόθηκε στην Νέα Ιωνία την ίδια µέρα. 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 
ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ ΚΑΝΑΒΟΣ ( ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ) 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΙ∆ΗΣ 
ΣΠΥΡΟΣ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΩΣΤΙ∆ΑΚΗΣ  
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΜΟΥΡΛΟΓΛΟΥ 
ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΑΜΑΝΑΤΙ∆ΟΥ-ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΗ 
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΆΣ  

 
Ακριβές αντίγραφο από τα πρακτικά 

Νέα Ιωνία αυθηµερόν 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής 

 
 

ΑΒΡΑΑΜ ΤΣΑΟΥΣΗΣ 
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
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