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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

από το πρακτικό της υπ' αριθµ. 31ης/2016 Συνεδρίασης  
της Οικονοµικής Επιτροπής 

 
Αριθ. Απόφασης  589/2016  

    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
Έγκριση πίστωσης για επισκευή 
αυτόµατου συστήµατος χλωρίωσης 
µε αντικατάσταση ηλεκτροδίων 

 
Χαλάνδρι και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα την 12η του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 
2016, ηµέρα της εβδοµάδας ∆ευτέρα και ώρα 10:00, συνήλθε σε Συνεδρίαση η Οικονοµική 
Επιτροπή, ύστερα από την υπ΄ αριθµ. 25965/08-09-2016 έγγραφη πρόσκληση του 
Προέδρου που δόθηκε σε καθέναν από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010, για συζήτηση και λήψη απόφασης επί των κατωτέρω θεµάτων Η.∆. 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο 9 µελών βρέθηκαν 
παρόντα 7. 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
∆ΗΜΑΡΧΟΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
ΜΕΛΗ: ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ 
ΣΕΡΓΙΟΣ, ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ ΜΥΡΩΝ  
  

Α Π O Ν T E Σ 
ΚΑΣΙΜΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, ΚΑΡΑΤΖΑ ΚΟΝ∆ΥΛΙΑ  
Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και ειδοποιήθηκαν νόµιµα. 

Προσελεύσεις: Ουδείς. 

Αποχωρήσεις:  Ουδείς. 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της υπεύθυνης για την τήρηση των πρακτικών – υπαλλήλου του 
∆ήµου κ. Σοφίας Ηλιακοπούλου,  επί του 5ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης είπε ότι: 
 
Μας υπεβλήθη η υπ΄ αρ. 25942/08-09-2016 εισήγηση του Τµήµατος Φροντίδας αθλητικών 
χώρων της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού και Νέας Γενιάς, στην οποία αναφέρονται τα 
εξής: 
 
Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» 
αρµόδιο όργανο για την έγκριση δαπάνης είναι η Οικονοµική Επιτροπή. 
Για αυτό το λόγο η Υπηρεσία ζητά να ληφθεί απόφαση για την έγκριση πίστωσης ποσού 
2500,00 € (2016,13 + ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α. εξόδων 15.6262.03 του 
προϋπολογισµού Ο.Ε. 2016, που αφορά στην επισκευή αυτόµατου συστήµατος χλωρίωσης µε 
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αντικατάσταση δύο (2) ηλεκτροδίων PH και δύο (2) ηλεκτροδίων χλωρίου (CI) των 
δεξαµενών του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», της ∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού και 
Ν. Γενιάς. 
Για την ανωτέρω πίστωση, έχει συνταχθεί η απαιτούµενη Π.Α.Υ. µε αριθµό καταχώρησης 
Π.Α.Υ. 1121/2016 στο µητρώο δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/10, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Μοναδικός Κωδικός – Α∆ΑΜ: 16REQ005045658 2016-09-07 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, µετά από διαλογική συζήτηση, έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα (Ν.3463/2006), τις διατάξεις του άρθρου 72 του 
Ν.3852/2010 (Πρόγραµµα Καλλικράτης) καθώς και τη σχετική εισήγηση της υπηρεσίας.  

Η Οικονοµική Επιτροπή Χαλανδρίου 
αποφασίζει οµόφωνα  

την έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 2500,00 € (2016,13 + ΦΠΑ 24%) σε βάρος του 
Κ.Α. εξόδων 15.6262.03 του προϋπολογισµού Ο.Ε. 2016, που αφορά στην επισκευή 
αυτόµατου συστήµατος χλωρίωσης µε αντικατάσταση δύο (2) ηλεκτροδίων PH και δύο (2) 
ηλεκτροδίων χλωρίου (CI) των δεξαµενών του Αθλητικού Κέντρου «Ν. Πέρκιζας», της 
∆ιεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισµού και Ν. Γενιάς. 
Για την ανωτέρω πίστωση, έχει συνταχθεί η απαιτούµενη Π.Α.Υ. µε αριθµό καταχώρησης 
Π.Α.Υ. 1121/2016 στο µητρώο δεσµεύσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆. 113/10, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Μοναδικός Κωδικός – Α∆ΑΜ: 16REQ005045658 2016-09-07 
 
 
Τα σχετικά χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν επ΄ ονόµατι  των δικαιούχων προς είσπραξη. 
  

Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθµό 589/2016. 
 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: 

 
        Χαλάνδρι, 13/09/2016 

                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

             ΣΥΜΕΩΝ (ΣΙΜΟΣ) ΡΟΥΣΣΟΣ 
              ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ 

           ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΚΑΛΟΜΟΙΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ, 
ΧΡΙΣΤΟΥΛΗ ΕΛΕΝΗ, ΛΥΜΠΕΡΑΤΟΣ 
ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ, ΓΚΑΚΑΣ ΣΕΡΓΙΟΣ, 
ΚΟΥΡΑΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΝ∆ΡΙΑΝΑΚΗΣ 
ΜΥΡΩΝ  
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