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Απόσπασμα από το 24o   Πρακτικό 
Αριθμ. Αποφ. 617
Αριθμ. Θέματος στην ημερ. Διάταξη 6o 
Συνεδρίαση της 6/7/2012 
Αριθμ. Πρωτ. & ημερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 64006/2-7-2012

               Στις Αχαρνές σήμερα στις 6 του μηνός Ιουλίου του έτους 2012, ημέρα Παρασκευή  
και  ώρα  08:30  στο  Δημοτικό  Κατάστημα  (2ος  όροφος,  αίθουσα  συνεδριάσεων  Δημοτικού  
Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της με αριθμό πρωτ.  
64006/2-7-2012 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε  
νόμιμα,  σύμφωνα με τις διατάξεις  του άρθρου 67 παρ.4  και  75 του Ν. 3852/2010,  όπως  
ισχύουν.
            
       Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της  
συνεδρίασης.

  
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ
1. Ντούρος Σωτήριος – Πρόεδρος 1.Κασσαβός Ιωάννης  
2. Φυτάς Αθανάσιος  2.Κορνιλάκης Παναγιώτης  
3. Οικονόμου Ευθύμιος 3.Φωτιάδης Παναγιώτης  
4. Ρούσσας Κων/νος 4.Χριστοπούλου Σοφία 
5. Σαββίδης Κων/νος
6. Μιχαήλ Βρεττός    (αναπλ/κό μέλος)  

ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης ποσού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την 
μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και  
εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες θέσεις

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  φέρνει  για  συζήτηση  το  6Ο θέμα και  

παρουσιάζει  την  εισήγηση  της  Δ/νσης  Οικονομικών  Υπηρεσιών,  που  αφορά  στην  ψήφιση  

πίστωσης ποσού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%, για την μίσθωση ενός μικρού  

εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης  

σε διάφορες θέσεις.

Σύμφωνα  με  την  περίπτωση  δ  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  του  Ν  3852/2010  η  

Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των πιστώσεων  
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του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το  

Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο Δήμος Αχαρνών πρέπει να προβεί στη δαπάνη μίσθωσης ενός μικρού εκσκαφέα με  

προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και  εξοπλισμό μετακίνησης σε διάφορες  

θέσεις, συνολικού ποσού 25.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ΚΑ 20-

6233  του  προϋπολογισμού  εξόδων  του  Δήμου  οικονομικού  έτους  2012.  Το  συγκεκριμένο  

μηχάνημα θα χρησιμοποιηθεί ενόψει της αντιπυρικής περιόδου που έχει ήδη ξεκινήσει για τον  

καθαρισμό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους.

Τα  θέματα  των  κρατικών  αυτοκινήτων  των  ΟΤΑ  ρυθμίζονται  με  τις  διατάξεις  του  

Ν.2503/1997 όπου στην παρ. 3 αναφέρεται ότι επιτρέπεται η μίσθωση ιδιωτικών αυτοκινήτων  

για την κάλυψη υπηρεσιακών αναγκών, αλλά και με τις διατάξεις της Υπουργικής Απόφασης  

5100/1600/84  του  Υπουργού  Προεδρίας  της  Κυβέρνησης,  στην  οποία  καθορίζεται  η  

διαδικασία που πρέπει  να ακολουθείται  από  τους ΟΤΑ για οποιαδήποτε  μίσθωση ιδιωτικού  

αυτοκινήτου. Παράλληλα σύμφωνα με την παρ.  2 & 3 του άρθρου 199 του Ν 3463/2006  

(ΔΚΚ) η εκμίσθωση κινητών πραγμάτων για το χρονικό διάστημα έως τριών μηνών γίνεται με  

απευθείας  συμφωνία  ύστερα  από  απόφαση  Δημάρχου.  Έτσι  ο  Δήμος  Αχαρνών  πρέπει  να  

προχωρήσει  σε άμεση μίσθωση ενός μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα  

,ράμπες  φόρτωσης  και  εξοπλισμό  μετακίνησης  σε  διάφορες  θέσεις,  συνολικού  ποσού  

25.000,00€ , για χρονικό διάστημα 3 μηνών, από 15/07/2012 έως 15/10/2012 ο οποίος θα  

χρησιμοποιηθεί  ενόψει  της  αντιπυρικής  περιόδου  για  τον  καθαρισμό  ξερών  χόρτων  από  

κοινόχρηστους  χώρους.  Πρέπει  να επισημάνουμε  ότι  η  μίσθωση του  εν λόγω μηχανήματος  

κρίνεται απαραίτητη, καθώς η συγκεκριμένη ανάγκη καθαρισμού ξερών χόρτων δεν μπορεί να  

αντιμετωπισθεί με άλλα υπηρεσιακά οχήματα του Δήμου.

Ο Πρόεδρος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις διατάξεις του  

άρθρου 72 του Ν. 3852/2010, την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η Οικονομική Επιτροπή.

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
           Έπειτα από διαλογική συζήτηση, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παρ.3, του άρθρου 75,  

του  Ν.3852/2010, άκουσε την εισήγηση του κ. Προέδρου που αφορά στην ψήφιση πίστωσης  

ποσού  25.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  23%,  για  την  μίσθωση  ενός  μικρού 

εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα ,ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό μετακίνησης  

σε διάφορες θέσεις,  , είδε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του ΠΔ 270/81

2. Τις διατάξεις της παρ. 3, του άρθρου 19, του Ν.2503/1997

3. Τις διατάξεις των παρ. 2 & 3, του άρθρου 199, του Ν. 3463/2006

4. την Υπουργική Απόφαση 5100/1600/84 (ΦΕΚ 387/84 τεύχος Β΄) του Υπουργείου  

Προεδρίας της Κυβέρνησης, 

5.  Το  με  αριθμ.  πρωτ.  62353/27-06-2012  έγγραφο  του  Γραφείου  Αντιδημάρχου  

Πολεοδομίας & Τεχνικών Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη για μίσθωση ενός  
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μικρού εκσκαφέα με προσαρτημένη υδραυλική σφύρα, ράμπες φόρτωσης και εξοπλισμό  

μετακίνησης σε διάφορες θέσεις, ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισμό  

ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους

9.  Το γεγονός ότι  υπάρχει  εγγεγραμμένη πίστωση 25.000,00 € στον  Κ.Α.  20-6233,  

προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου, οικονομικού έτους 2012. 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

με 5 ψήφους υπέρ και 1 κατά του κ. Ευθύμιου Οικονόμου

Α. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση ποσού 25.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23%,  

του ΚΑ 20-6233 του προϋπολογισμού έτους 2012 του Δήμου Αχαρνών για την μίσθωση ενός  

μικρού  εκσκαφέα  με  προσαρτημένη  υδραυλική  σφύρα  ,ράμπες  φόρτωσης  και  εξοπλισμό  

μετακίνησης σε διάφορες θέσεις.

Β. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. Δήμαρχο.

Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθμό 617/2012

   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ                ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ
                                                                                                       ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΥΤΑΣ
                                                                                                       ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ
                                                                                                       ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

   ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ

Ακριβές Απόσπασμα
Αχαρνές Αυθημερόν

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ
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