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                                                                        ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ 

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ          ΤΝΕΔΡΙΑΘ 8η 
        ΝΟΜΟ ΑΣΣΙΚΘ                                                                                   τησ 27-02-2018 
          ΔΘΜΟ ΑΙΓΑΛΕΩ  
 

  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 

  Αριθμ.Απόφαςησ: 106 
 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Από τα πρακτικά τθσ αρικμ. 8/2018 ςυνεδριάςεωσ τθσ  
                Οικονομικισ Επιτροπισ Διμου Αιγάλεω 

 
    Στο Αιγάλεω και ςτο Δθμοτικό Κατάςτθμα ςιμερα τθν 27/02/2018, θμζρα Σρίτη και ϊρα 13.00 θ Οικονομικι 
Επιτροπι του Διμου Αιγάλεω ςυνιλκε ςε τακτικι ςυνεδρίαςθ, κατόπιν τθσ αρικμ. πρωτ. 4365/23-02-2018 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) 
μελών βρζκθκαν παρόντα οκτώ (8) ιτοι: 
 

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

   
2ο ΘΕΜΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΣΘΝ Θ.Δ. 

 
      Με τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ και πριν αρχίςει θ ςυηιτθςθ των κεμάτων τθσ Η.Δ., θ Οικονομικι 
Επιτροπι δζχεται ομόφωνα να ςυηθτθκεί, ωσ κατεπείγον, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75, παρ.3 
του Ν.3852/2010, κζμα που αφορά ςτθν Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 54.000,00€ (με το 
Φ.Π.Α. 24%) για «Προμικεια κάδων απορριμμάτων – καλακιϊν απορριμμάτων» . 
       Στθ ςυνζχεια, θ Πρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ κζτει υπόψθ τθσ το αρικ.πρωτ. 4522/27-02-2018 
ζγγραφο του Αντιδθμάρχου κ. Νικόλαου Νικθτάκθ, το οποίο ζχει ωσ εξισ:                

                                                                                     
ΘΕΜΑ: Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 54.000,00 ΕΤΡΩ (με το Φ.Π.Α. 24%) για «Προμικεια κάδων 
απορριμμάτων – καλακιϊν απορριμμάτων»  για το ζτοσ 2018 

 
Κυρία Πρόεδρε, 
A.  ασ διαβιβάηω:  
1. Σθν αρ. πρωτ. 4099/21-02-2018 Πρόταςθ Δζςμευςθσ Ποςοφ ςυνολικοφ ποςοφ 54.000,00 ΕΤΡΩ με το Φ.Π.Α. για τισ 
δαπάνεσ ζτουσ 2018 που αφορά τθν “Προμικεια Πλαςτικϊν Κάδων Απορριμμάτων 1100 lt” (44.000,00 Ευρϊ με 

  Θ Ε Μ Α :  Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ ποςοφ 
54.000,00€ (με το Φ.Π.Α. 24%) για «Προμήθεια 
κάδων απορριμμάτων – καλαθιών απορριμμάτων»   
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Φ.Π.Α. --> 20.7135.001 και 10.000,00 Ευρϊ με Φ.Π.Α. --> 20.6673.001) θ οποία ελζγχκθκε και εγκρίκθκε από τον 
προϊςτάμενο τθσ Δ/νςθσ Οικονομικϊν Τπθρεςιϊν. 
2. Σθν με Α/Α 461/22-02-2018 πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ποςοφ 44.000,00 € που κα βαρφνει τον Κ.Α. 
20.7135.001, και τθν με Α/Α   462/22-02-2018  πρόταςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ποςοφ 10.000,00 € που κα βαρφνει 
τον Κ.Α. 20.6673.001 , και αφοροφν τθν κάλυψθ δαπάνθσ τθσ ανωτζρω προμικειασ για το ζτοσ 2018. 
 
Β. ασ γνωρίηω ότι θ ανωτζρω προμικεια  κα διενεργθκεί  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.4412/08-08-2016, ςε 
ςυνδυαςμό με τισ διατάξεισ του Ν. 3463/06 του Δθμοτικοφ και Κοινοτικοφ Κϊδικα» όπωσ ιςχφουν ςιμερα και αφορά 
διαγωνιςτικι διαδικαςία που ξεκίνθςε εντόσ του ζτουσ 2017 και βρίςκεται ςιμερα ςτο ςτάδιο ελζγχου πριν τθν 
ςφνταξθ των ςχετικϊν ςυμβάςεων.  
     Κατόπιν των ανωτζρω ςασ παρακαλϊ, να κζςετε το κζμα υπόψθ των μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, για να 
αποφαςίςετε: Ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ πίςτωςθσ ποςοφ 44.000,00 ΕΤΡΩ (με το Φ.Π.Α. 24%) που κα βαρφνει 
τον Κ.Α. 20.7135.001 και ποςοφ 10.000,00 Ευρϊ (με το Φ.Π.Α. 24%) που κα βαρφνει τον Κ.Α. 20.6673.001 και 
αφοροφν τθν  δαπάνθ τθσ ανωτζρω προμικειασ για το ζτοσ 2018. 
φμφωνα με τισ διατάξεισ :  
α) του άρκρου 72 «Οικονομικι Επιτροπι-Αρμοδιότθτεσ» (παρ.δ), του Ν. 3852/2010 «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ 
Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ-Πρόγραμμα Καλλικράτθσ»-ΦΕΚ 87/7-6-2010, τεφχοσ Αϋ). 
β) του Ν. 3861/2010 Ενίςχυςθ τθσ Διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, 
διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 112/13-7-
2010, τεφχοσ Αϋ). 
 γ) του Π.Δ. 113/2010 «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ» (ΦΕΚ 194/22-11-2010, τεφχοσ Αϋ). 
δ) τθν αρικ. 30/2011 Εγκυκλίου (με αρικ. πρωτ. 19664/20-4-2011 με ΑΔΑ 4ΑΓ3Κ-1), με κζμα «Εφαρμογι των 
διατάξεων του Π.Δ. 113/2010 ςτουσ Διμουσ  και ςτα Δθμοτικά Ν.Π.Δ.Δ.». 
ε) τισ διατάξεισ των άρκρων 66-68 του Ν.4270/2014. 
ςτ) τισ υποχρεϊςεισ και αρμοδιότθτεσ που πθγάηουν από τθν εφαρμογι του Ν.4412/2016. 
  

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 54.000,00€  ςε βάροσ των κάτωκι Κ.Α. του 

προχπολογιςμοφ του Διμου Οικονομικοφ ζτουσ 2018 για τθν πλθρωμι τθσ προμικειασ κάδων και 

καλακιϊν απορριμμάτων, ωσ εξισ: 

- Κ.Α.20.7135.001 με τίτλο «Προμικεια κάδων & καλακιϊν απορριμμάτων (τροχιλατοι, επιδαπζδιοι, 

επιςτιλιοι κλπ)», ποςό 44.000,00 €, 

- Κ.Α.20.6673.001 με τίτλο «Ανταλλακτικά επίπλων και ςκευϊν λοιποφ εξοπλιςμοφ», ποςό 10.000,00 €,   

                                                                                    Θ ΠΡΟΕΔΡΟ 
                  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
                                                                                                   
                                                                                                                                     ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  
ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ  

 
 ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 

ΑΔΑ: ΨΟΠΚΩ6Ν-ΥΜΒ
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