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Εκ του υπ’ αριθ. 23/22-5-2018  πρακτικού ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδριάσεως της Οικονομικής  Επιτροπής του 

Δήμου Μεγαρέων 
 

Αριθμός Απόφασης:   215/2018 Έγκριση της δαπάνης και διάθεση της πίστωσης για την υλοποίη-
ση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια ειδών σήμανσης και οδι-

κής ασφάλειας» 

 
Στο Δημαρχιακό κατάστημα του Δήμου Μεγαρέων σήμερα  22-5-2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  η 
Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων συνήλθε σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση κατόπιν της υπ’ αριθ. 
Πρωτ.: 9783/18-5-2018 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 παρόντες 
πέντε (5) ήτοι: 

                   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 ΑΠΟΝΤΕΣ 

1 ΚΩΝ/ΝΟΣ ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΟΤΤΑΣ 

2 ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΡΕΝΗΣ 

3 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝ/ΤΗΣ ΜΑΡΓΕΤΗΣ 

4 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΚΟΡΩΣΗΣ 
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  Συνεχιζομένης της συνεδριάσεως και μετά από διαπίστωση της απαρτίας,  ο Πρόεδρος και Δή-
μαρχος Μεγαρέων κ. Σταμούλης Γρηγόριος, εισηγείται το 12ο  θέμα   της ημερησίας Δ/ξεως περί του 
εν περιλήψει αντικειμένου , και θέτει υπ’ όψη των μελών της Επιτροπής, την υπ’ αριθ.Πρωτ. 
9610/15-5-2018 εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών, Τμήμα Μελετών- Εργων, στην οποία α-
ναφέρει τα εξής: 
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
(Πρωτογενές Αίτημα) 

 
ΘΕΜΑ:  Αίτημα για Έγκριση δαπάνης, έκδοση Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης και διάθεση πίστω-

σης, για την υλοποίηση της προμηθείας  με τίτλο:  : ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ    ΚΑΙ  

ΟΔΙΚΗΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ‘’  προϋπολογισμού  1.091,20 €  με   ΦΠΑ   24%   .       

      ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω: 

Την υπ’ αριθμ. 24/2018   Μελετη της  Τ.Υ.Δ.Μ. : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ  ΕΙΔΩΝ  ΣΗΜΑΝΣΗΣ    ΚΑΙ  ΟΔΙΚΗΣ  

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ » με προϋπολογισμό   880,00 €  χωρίς  Φ.Π.Α.  (24%) και συνολικά απαιτούμενη πίστω-

ση   1.091,20 € με ΦΠΑ, προκειμένου να γίνει προμήθεια  ΚΑΘΡΕΠΤΩΝ  κατάλληλων για τον έλεγχο 

της κυκλοφορίας  των οχημάτων σε σημεία  με περιορισμένη ορατότητα , σε δρόμους    του Δήμου 

Μεγαρέων, καθιστώντας έτσι το οδικό δίκτυο , όπου αυτό απαιτείται  ( π.χ. επικίνδυνες στροφές )  πιο 

λειτουργικό  και ασφαλές.  

 

 Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α’/8-8-2016) περί Δημοσίων Συμβάσεων Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών 

 

 Το Π.Δ. 80/2016 

ΑΔΑ: Ω1ΝΧΩΚΠ-ΚΞΠ
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 Η μελέτη εγκρίθηκε με την  υπ’ αρ. 316/2018  απόφαση Δημάρχου  

               (ΑΔΑ : 6ΠΨΞΩΚΠ-ΑΥ4  ) 

     Ο αρ. cpv :   34922100-7   (  Υλικα Σημανσης Οδων ) 

 Λαμβάνοντας υπόψη το Π.Δ. 80/2016 εκτιμούμε ότι οι πιστώσεις του έργου ανά έτος κατανέ-

μονται ως εξής: 

 Έτος      2018                                                                                                           

1.091,20 € 

                ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:                                                 

  Παρακαλούμε να προχωρήσετε για την διάθεση της   πίστωσης και έγκρισης της  δαπάνης 

στον Κ.Α.Ε.  30.7135.0014    από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μεγαρέων εκτιμώντας 

ότι οι πιστώσεις του έργου ανά έτος κατανέμονται ως εξής: 

 Έτος      2018                                                                                      1.091,20 € 

 

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 την διάθεση της   πίστωσης και την έγκριση της  δαπάνης στον Κ.Α.Ε.  30.7135.0014 

, εκτιμώντας ότι οι πιστώσεις του έργου ανά έτος κατανέμονται ως εξής: 

 Έτος      2018                                                                                      1.091,20 € 

Η απόφαση να μεταβιβασθεί στην Οικονομική Υπηρεσία για την έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέ-
ωσης 
Β)Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για τα περαιτέρω. 

 
Η απόφαση αυτή έλαβε αύξ. αριθμό   215/2018 

 
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 
                    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   
ΦΥΛΑΚΤΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  

ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΚΑΣΤΑΝΗ 

  

 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Μέγαρα 22-5-2018 

Ο Δήμαρχος Μεγαρέων 

 

Σταμούλης Ι. Γρηγόριος 

ΑΔΑ: Ω1ΝΧΩΚΠ-ΚΞΠ
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