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                                                                        ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ         ΤΝΕΔΡΙΑΘ 7η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                  τησ 20-02-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 
  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
  Αριθμ.Απόφαςησ: 82 

 

 

 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 7/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 20/02/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 3847/16-02-2018 ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ τθσ Προζδρου αυτισ, θ οποία δόκθκε ςε κάκε ζνα μζλοσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 του 
Ν.3852/2010 και ςτθ ςυνζχεια διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, αφοφ από το ςφνολο των εννζα (9) 
μελϊν βρζκθκαν παρόντα επτά (7) ιτοι: 
 

         Παρόντεσ                     Απόντεσ  
1. Γιάννα Χριςτόγλου (Αντιδιμαρχοσ, Πρόεδροσ Ο.Ε.)      1. Παραςκευή Δάγκα (τακτικό μζλοσ)     
2. Κωνςταντίνοσ Αγγελόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)                2. Κωνςταντίνοσ Γεωργόπουλοσ (τακτικό μζλοσ)             
3. Eυθφμιοσ Ηάχαρησ (τακτικό μζλοσ)      3. Μαλάμω Μαςτραγγελή-Κοςμίδου (τακτικό μζλοσ)                                                                  
4. Aναςτάςιοσ αράντου (τακτικό μζλοσ)  
5. Ιωάννησ Γκίκασ (τακτικό μζλοσ)                
6. Iωάννησ Δημομελζτησ (τακτικό μζλοσ) 
7. Παναγιϊτα Μερκουράκη-Νικολοφδη (αναπλθρωματικό μζλοσ)      
           αν και κλικθκαν νόμιμα     

               
το 6ο θζμα τησ Θ.Δ., θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικμ. πρωτ. 

3689/15-02-2018 του κ. Δθμάρχου, το οποίο ζχει ωσ εξισ:     
 
Θζμα : ΕΓΚΡΙΗ ΔΑΠΑΝΗ & ΔΙΑΘΕΗ ΠΙΣΩΗ ΠΟΟΤ 30.000,00 € ΓΙΑ ΚΑΛΤΨΗ ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΣΑΦΟΡΣΩΗ ΚΑΙ 
ΕΠΕΞΕΡΓΑΙΑ ΣΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΣΩΝ ΓΙΑ ΧΡΗΗ ΣΟΤ ΜΑ ΧΙΣΟΤ ΕΣΟΤ 2018. 
      
         Κυρία Πρόεδρε ςασ θζτω υπόψη, 
1) τα άρκρα 103 παρ.2γ του Ν. 3463/06 & 72 παρ. 1δ του Ν. 3852/10 ςφμφωνα με τα οποία προβλζπεται ωσ γενικι 
αρμοδιότθτα θ Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίηει για τθν ζγκριςθ των δαπανϊν και τθν διάκεςθ των πιςτϊςεων 
του προχπολογιςμοφ, 
2) τισ εγκυκλίουσ ΤΠ.Ε. 6347/24.5.1985 & 38135/9.7.1986 ςφμφωνα με τισ οποίεσ οι πιςτϊςεισ που είναι γραμμζνεσ 
ςτον προχπολογιςμό δεν μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για το ςκοπό για τον οποίο ζχουν προβλεφκεί, αν δεν 
διατεκοφν με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου, 
3)  Το αριθμ. 80/2016 Προεδρικό Διάταγμα (Φ.Ε.Κ. 145Α/2016) περί ανάλθψθσ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ, 
3) τθν από 11.06.2014  Σφμβαςθ Συνεργαςίασ  Ε.Δ.Σ.Ν.Α. - Διμου Αιγάλεω (ΑΔΑ 6Κ35ΟΡ05-ΦΝ7) θ οποία 
παρατάκθκε με τθν αριθμ. 60/2017 απόφαςθ του Δθμοτικοφ Συμβουλίου & τισ αρικμ. 16, 17/2017 & 464/2017 

  Θ Ε Μ Α :  Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ 
ποςοφ 30.000,00€ για κάλυψη δαπάνησ 
μεταφόρτωςησ και επεξεργαςίασ ςτερεϊν 
αποβλήτων για χρήςη του ΜΑ χιςτοφ ζτουσ 
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αποφάςεισ του Ε.Δ..Ν.Α. για τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταφόρτωςθσ ςτο Σ.Μ.Α. Σχιςτοφ και παράταςθ με τουσ ίδιουσ 
όρουσ και προχποκζςεισ που αναφζρονται ςτισ 295/2016, 174/2015, 96/2014 και 385/2015 ΑΕΕ τισ ςυμβάςεισ των 
χρθςτϊν του ΣΜΑ, Διμων μελϊν του ΕΔΣΝΑ, που δεν ζχουν ςυνάψει νζα ςφμβαςθ, μζχρι 31.12.2017,   
4) τθν πρόταςθ δζςμευςθσ και τθν αρικμ. 413/2018 Πρόταςη Ανάληψησ Τποχρζωςησ ποςοφ 30.000,00€, θ οποία 
ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Υπθρεςιϊν για δαπάνθ που κα προκφψει από 
τθν μεταφόρτωςθ και επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων για χριςθ του .Μ.Α για το ζτοσ 2018.   
       Φςτερα από τα παραπάνω ςασ παρακαλϊ να αποφαςίςετε τθν ζγκριςθ τθσ δαπάνθσ και τθ διάκεςθ τθσ πίςτωςθσ 
ποςοφ 30.000,00 € ςε βάροσ του Κ.Α. 20.6721.002 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 με τίτλο: 
“Δαπάνεσ μεταφόρτωςησ και επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλήτων για χρήςη του ΜΑ χιςτοφ”  του 
προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018.   

 

Στθ ςυνζχεια θ Πρόεδροσ καλεί τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά.                                                      

 Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τθν ειςιγθςθ, μελζτθςε τα δικαιολογθτικά του κζματοσ και ζλαβε 

υπόψθ τθσ τισ ανωτζρω διατάξεισ, μετά από διαλογικι ςυηιτθςθ,  

 
ΑΠΟΦΑΙΗΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τθ δαπάνθ και διάκεςθ πίςτωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 30.000,00€ ςε βάροσ του 

Κ.Α.20.6271.002 με τίτλο «Δαπάνεσ μεταφόρτωςθσ και επεξεργαςίασ ςτερεϊν αποβλιτων για χριςθ του 

ΣΜΑ Σχιςτοφ» του προχπολογιςμοφ του Διμου Οικονομικοφ ζτουσ 2018 για τθν κάλυψθ τθσ ωσ άνω 

δαπάνθσ.  

 

              Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
                                                                                                   
                                                                                                                                    ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ 
 ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  

 
 ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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