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

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   62/2018 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή 
του υπ’ αριθ.κυκλοφορίας ΚΗΙ 7033 απορριμματοφόρου οχήματος  

 
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 
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  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και 
Δήμαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 12ο θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί 
του εν περιλήψει αντικειμένου & θέτει υπ’  όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 
2928/12-2-2018  εισήγηση της Δ/νσης Καθ/τος Ανακύκλωσης πρασίνου- Γραφείο Κίνησης, που α-
ναφέρει τα εξής: 
 
ΘΕΜΑ    Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την επισκευή του υπ’αριθμόν κυκλοφο-
ρίας ΚΗΙ 7033 απορριμματοφόρο όχημα.  
 

Σας γνωρίζω ότι στο υπ’ αριθ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 7033 απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου 
μας έχει σπάσει το μπροστινό παρμπρίζ και χρειάζεται αντικατάσταση. Το απορριμματοφόρο πραγμα-
τοποιεί καθημερινά δρομολόγια από τα Μέγαρα στον ΧΥΤΑ Φυλής και πρέπει να επισκευαστεί άμεσα. 

Η δαπάνη της παραπάνω επισκευής υπολογίζεται ν’ ανέλθει στο ύψος των 403,64€ και θα 
βαρύνει τον Κ.Α. 20.6263.0003 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού  του Δήμου οικονομι-
κού έτους 2018. 

Η παρούσα εντολή εκδίδεται για την εισαγωγή του υπ’ αριθμό κυκλοφορίας απορριμματοφό-
ρου  οχήματος σε ιδιωτικό συνεργείο σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμόν 3373/390/1975  α-
πόφασης του Υπουργείου Προεδρίας (ΦΕΚ 349 Β’). 
Αντίτυπο της εντολής αυτής να παραδοθεί στην επιτροπή συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων 
του δήμου, που συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμό 30/2018 απόφαση του κου Δήμαρχου (ΑΔΑ : 
6Ρ7ΠΩΚΠ-ΞΣΞ), η οποία θα πρέπει να προβεί στην ανάθεση επισκευής του παραπάνω οχήματος  σε 
ιδιωτικό συνεργείο καθώς και στην οικονομική επιτροπή για την έγκριση της δαπάνης σύμφωνα με 
τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 ( ΦΕΚ145Α’). 

Παρακαλούμε η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την  δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης 
, την εν λόγω επισκευής, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. του σκέλους των εξόδων του προϋπολογι-
σμού, ποσού 403,64€ του Δήμου οικονομικού έτους 2018, διότι συγκεκριμένη επισκευή – προμήθεια 
καλύπτει επείγουσα ανάγκη, επειδή δεν αφορά, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, στην αντιμε-
τώπιση συνήθων φθορών στο πλαίσιο τακτικής συντήρησης, αλλά στην επισκευή της άνω έκτακτης 
βλάβης, που κατά τα ανωτέρω προκλήθηκε αιφνιδίως κατά την κίνηση του προαναφερόμενου οχή-
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ματος, καθιστώντας αυτό μη λειτουργικό, χωρίς από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει οιαδήπο-
τε υπαιτιότητα των αρμοδίων οργάνων του Δήμου, η δε αποκατάσταση  της βλάβης αυτής ήταν ανα-
γκαία να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου. 
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 δαπάνη και την διάθεση της πίστωσης , την εν λόγω επισκευής, η οποία θα βαρύνει 
τον Κ.Α. 20.6263.0003 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισμού, ποσού 403,64€ του Δήμου 
οικονομικού έτους 2018, διότι συγκεκριμένη επισκευή – προμήθεια καλύπτει επείγουσα ανάγκη, ε-
πειδή δεν αφορά, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, στην αντιμετώπιση συνήθων φθορών στο 
πλαίσιο τακτικής συντήρησης, αλλά στην επισκευή της άνω έκτακτης βλάβης, που κατά τα ανωτέρω 
προκλήθηκε αιφνιδίως κατά την κίνηση του προαναφερόμενου οχήματος, καθιστώντας αυτό μη λει-
τουργικό, χωρίς από τα στοιχεία του φακέλου να προκύπτει οιαδήποτε υπαιτιότητα των αρμοδίων 
οργάνων του Δήμου, η δε αποκατάσταση  
Η απόφαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υπο-
χρέωσης 
 
Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   62/2018 

 
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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