
 1
 

                                                        ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ                         

 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ         ΤΝΔΓΡΗΑΖ 36ε 
 ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                                                      ηεο 26-09-2017 
  ΓΖΜΟ ΑΗΓΑΛΔΩ  
 
  ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
 
  Αξηζκ.Απόθαζεο: 453 

  Θ Ε Μ Α : Ζγκριςη δαπάνησ και διάθεςη πίςτωςησ 
ποςοφ 950,00 Ευρώ, για «Επιςκευή των 
απορριμματοφόρων με αρ. κυκλ. ΚΘΟ 4968 
και ΚΘΟ 4969» 

 

Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

Απφ ηα πξαθηηθά ηεο αξηζκ. 36/2017 ζπλεδξηάζεσο ηεο  
                Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Αηγάιεσ 

 

    ην Αηγάιεσ θαη ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 26/09/2017, εκέξα Σξίηε θαη ψξα 13.00                          
ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αηγάιεσ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε, θαηφπηλ ηεο αξηζκ.πξση.     
31944/22-09-2017 έγγξαθεο πξφζθιεζεο ηεο Πξνέδξνπ απηήο, ε νπνία δφζεθε ζε θάζε έλα κέινο, ζχκθσλα κε 
ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/2010 θαη ζηε ζπλέρεηα δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία, αθνχ 
από ην ζύλνιν ηωλ ελλέα (9) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα έμη (6) ήηνη: 
 

         Παξόληεο                              Απόληεο  
1. Γηάλλα Υξηζηόγινπ (Αληηδήκαξρνο, Πξφεδξνο Ο.Δ.)     1. Κωλζηαληίλνο Γεωξγόπνπινο (ηαθηηθφ κέινο) 
2. Κωλζηαληίλνο Αγγειόπνπινο (ηαθηηθφ κέινο)             2. Aλαζηάζηνο αξάληνπ (ηαθηηθφ κέινο) 
3. Eπζύκηνο Εάραξεο (ηαθηηθφ κέινο)               3. Iωάλλεο Γεκνκειέηεο (ηαθηηθφ κέινο)                                                                      
4. Μαιάκω Μαζηξαγγειή-Κνζκίδνπ (ηαθηηθφ κέινο)         4. Παξαθεπή Γάγθα (ηαθηηθφ κέινο) 
5. Ηωάλλεο Γθίθαο (ηαθηηθφ κέινο) 
6. Παλαγηώηα Μεξθνπξάθε-Νηθνινύδε (αλαπιεξσκαηηθφ κέινο) 
           αλ θαη θιήζεθαλ λόκηκα   
 

 ην 5ν ζέκα ηεο Ζ.Γ. ε Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζέηεη ππφςε ηεο ην αξηζ. πξση. 
31472/20-09-2017 έγγξαθν ηνπ Αληηδεκάξρνπ θ. Νηθφιανπ Νηθεηάθε, ην νπνίν έρεη σο εμήο: 
 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε δαπάλεο θαη δηάζεζε πίζηωζεο πνζνύ 950,00 Δπξώ, γηα «Δπηζθεπή ηωλ 
απνξξηκκαηνθόξωλ  κε αξ. θπθι. ΚΖΟ 4968 – ΚΖΟ 4969» 
 
A.  αο δηαβηβάδω :  
 
1. Σελ κε αξ. πξωη  29600/05-09-2017 πξφηαζε δέζκεπζεο, πνζνχ 950,00 Δπξψ (κε ην ΦΠΑ) γηα ηελ 
αλαγθαία έθηαθηε θαη επείγνπζα αλάζεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο κε ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ, ε νπνία ειέγρζεθε 
θαη εγθξίζεθε απφ ηνλ πξντζηάκελν ηεο Γ/λζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ. 
2. Σελ κε αξηζκ. 981/13-09-2017  Πξφηαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο γηα ηελ αλσηέξσ αλάζεζε εξγαζηψλ 
επηζθεπήο κε ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ, κε ηελ νπνία πξνηείλεηαη ε δέζκεπζε πίζησζεο, πνζνχ 950,00 ΔΤΡΩ 
ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α.: 20.6263.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, φπσο απηφο 
ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη ζήκεξα. 
  
Β.  αο γλσξίδσ φηη ε έθηαθηε θη επείγνπζα αλάγθε γηα αλάζεζε εξγαζηψλ επηζθεπήο κε ή άλεπ 
αληαιιαθηηθψλ, αθνξά ηελ επηζθεπή ηωλ απνξξηκκαηνθόξωλ  κε αξ. θπθι. ΚΖΟ 4968 – ΚΖΟ 4969, ζα 
γίλεη ζχκθσλα κε ηνλ Ν.4412/08-08-2016 (ΦΔΚ 147/ Σεχρνο Α’/2016) ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 
3463/06 θαη ηεο Απφθαζεο Τπ. Πξνεδ. 3373/390/1975, (ΦΔΚ 349 /Σεχρνο Β΄/1975). 
 
      Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, ζαο παξαθαιψ λα ζέζεηε ην ζέκα ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη λα 
απνθαζίζεηε γηα ηελ έγθξηζε ηεο δαπάλεο θαη ηε δηάζεζε πίζηωζεο, πνζνχ 950,00 Δπξώ κε ηνλ 
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Φ.Π.Α. 24%, ζε βάξνο ηνπ  Κ.Α. 20.6263.001 ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2017, γηα 
ηελ πιεξσκή ηεο παξαπάλσ αλάζεζεο εξγαζηψλ επηζθεπήο κε ή άλεπ αληαιιαθηηθψλ ζχκθσλα κε ηηο 
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 «Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή – Αξκνδηφηεηεο» (παξ. δ), ηνπ Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» - (ΦΔΚ 
87/7-6-2010, ηεχρνο Α΄) 
                      
 ηε ζπλέρεηα ε Πξφεδξνο θαιεί ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά.                                                      
      Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε, κειέηεζε ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπ ζέκαηνο θαη 
έιαβε ππφςε ηεο ηηο αλσηέξσ δηαηάμεηο, κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε,  
 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Δγθξίλεη ηε δαπάλε θαη ηε δηάζεζε πίζηωζεο πνζνύ 950,00 € (κε ηνλ ΦΠΑ 24%) ζε βάξνο 

ηνπ Κ.Α. 20.6263.001 κε ηίηιν: «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζωλ Τπεξεζίαο 

Καζαξηόηεηαο», ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Γήκνπ νηθνλνκηθνύ έηνπο 2017, γηα ηελ επηζθεπή ηωλ 

απνξξηκκαηνθόξωλ κε αξ. θπθι. ΚΖΟ 4968 θαη ΚΖΟ 4969.    

    
                           Θ ΠΡΟΕΔΡΟ  
              ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
                                                                                                                         ΓΙΑΝΝΑ ΧΡΙΣΟΓΛΟΤ 
 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΣΟΤ ΣΜΘΜΑΣΟ  

ΔΙΟΙΚΘΣΙΚΘ ΤΠΟΣΘΡΙΞΘ  
ΔΘΜΟΣΙΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΙΟΤ & ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ 

 
 

ΒΑΙΛΙΚΘ ΗΤΜΒΡΑΓΑΚΘ 
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