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 Εκ του υπ’ αριθ. 9/20-2-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   59/2018 Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2018 τεχνικής περιγραφής με τίτλο «Προ-
μήθεια Εντύπων Υπηρεσιών», έγκριση της δαπάνης και διάθεση 

της πίστωσης  

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  20-2-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 3242/16-2-2018 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου αυτής και Δημάρχου  Μεγαρέων κ. 
Γρηγορίου Σταμούλη  που επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Δημοτικούς Συμβούλους σύμφωνα ,με τα 
άρθρα 72 και 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87/07-6-2010 τεύχος Α’)  

Διαπιστωθείσης νομίμου απαρτίας δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) Δ.Σ/λων ευρέθησαν παρό-
ντες πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

5   

6   

    
  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 9ο θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’  όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 3055/13-
2-2018 εισήγηση της Δ/νσης Καθ/τας Ανακύκλωσης πρασίνου και Εξωτερικών Συνεργείων- Τμήμα 
Εξωτερικών Συνεργείων, που αναφέρει τα εξής: 
 
Εισαγωγή - Ιστορικό – Θεσμικό Πλαίσιο : 
Η Δ/νση Καθαριότητας. Ανακύκλωσης Πρασίνου &  Εξ. Συνεργείων προτίθεται να προχωρήσει στην 
προμήθεια έντυπων για την ενημέρωση των πολιτών. Θα προμηθευτούμε έντυπα 4 σελίδων Α4 ψη-
φιακής εκτύπωσης έγχρωμης σε χαρτί γραφής 120gr τα οποία θα διατεθούν και θα μοιραστούν μαζί 
με τους λογαριασμούς της ύδρευσης με αναφορά την ανακύκλωση ενδυμάτων και υποδημάτων για 
τους ειδικούς κάδους και που έχουν τοποθετηθεί επίσης για το συλλογικό σύστημα ανταποδοτικής 
ανακύκλωσής συσκευασιών στο οποίο έχει τοποθετηθεί στη περιοχή πρώην ΕΡΚΙΣ. 
Για το λόγο αυτό έχει συνταχθεί η υπ’ αρ. πρωτ. 1/2018 2-2-2018 τεχνική περιγραφή με τίτλο 
«Προμήθεια Εντύπων Υπηρεσιών » Η οποία θεωρήθηκε από το προϊστάμενο της Δ/νσης ΚΑΠΕΣ  
Λαμβάνοντας υπόψη:  
• τον N.3463/2006 «Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας» (ΦΕΚ τ. Α΄ 114/2006) και ιδιαίτερα 
του άρθρου 158 και του άρθρου 209. 
• τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ τ. Α 87/2010) και ιδιαίτερα της παραγράφου δ’ του άρθρου 72. 
• τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄) Δημόσιες Συμβάσεις Έργων Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ 
• τον Ν. 4155/2013 Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις, 
όπως ισχύει σήμερα 
• τον Ν.4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» όπως τροποποιήθηκε με το αρθ.10 του ν. 
4038/2012 (ΦΕΚ14/Α/2012) 
• του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”  
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Εισηγούμεθα 
Θέμα : Την λήψη απόφασης για την έγκριση της υπ’αρ. πρωτ. 1/2018 2-2-2018 τεχνική περιγραφή 
με τίτλο: «Προμήθεια Έντυπων Υπηρεσιών», την έγκριση της δαπάνης  και την ψήφιση και διάθεση 
της πίστωσης του κωδικού ΚΑΕ 10.6611.0001  του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 
2018 ποσού 545,60 €.  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα ανωτέρω και συζήτησε & αντάλλαξε απόψεις 
Αφού είδε & τις Δ/ξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87 τ.Α/7-6-2010   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΩΣ 

  
Α)Εγκρίνει  την υπ’αρ. 1/2018 τεχνική περιγραφή με τίτλο: «Προμήθεια Έντυπων Υπηρεσιών»,  
 
Β) Εγκρίνει την δαπάνη  και την διάθεση της πίστωσης του κωδικού ΚΑΕ 10.6611.0001  του προϋ-
πολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 ποσού 545,60 €  με τίτλο: «Προμήθεια Έντυπων 
Υπηρεσιών» 
Η απόφαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υπο-
χρέωσης 
 
Γ) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   59/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΡΩΣΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  
ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 20-2-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 
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