
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
 
                                                                                                                             
Απόσπασµα από το 17o   Πρακτικό                                                                        
Αριθµ. Αποφ. 372 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 
Συνεδρίαση της 10/6/2014                                      
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε 
η πρόσκληση 47588/6-6-2014 
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 10 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 47588 / 6/6/2014 
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.
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
   
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      
2.Κασσαβός Ιωάννης                               
3.Ντούρος Σωτήριος  - Πρόεδρος                                                                                   
4.Πολυµενέας Παναγιώτης                                        
5.Ρούσσας Κων/νος                                                                                     
6.Σαββίδης Κων/νος                                                                                    
 
 
 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.300,00 
ενός µικρού εκσκαφέα, τύπου BOBCAT.
 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 

εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιώ

29.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, για την µίσθωση ενός µικρού εκσκαφέα µε 

προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα µε προσαρτηµένη 

υδραυλική σφύρα, ράµπες φόρτωσης και εξοπλισµό µετακίνη

(BOBCAT)». 

 

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 του 

προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµε

∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

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

προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα µε προσαρτηµένη 

υδραυλική σφύρα ,ράµπες φόρτωσης και εξοπλισµό µετακίν

 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας

ISO 9001 : 2008

                                                                                                                             
o   Πρακτικό                                                                        

Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 28o                                                                                                           
                                                                                                                 

Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  

Στις Αχαρνές σήµερα στις 10 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 47588 / 6/6/2014 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

ξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν. 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1.Βρεττός Μιχαήλ                                                                                      1.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      
2.Κασσαβός Ιωάννης                                                                                    2. Χριστοπούλου Σοφία 

                                                                                   
4.Πολυµενέας Παναγιώτης                                         
5.Ρούσσας Κων/νος                                                                                      
6.Σαββίδης Κων/νος                                                                                     

Ψήφιση πίστωσης ποσού 29.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, για την µίσθωση 
ενός µικρού εκσκαφέα, τύπου BOBCAT. 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση το 28o θέµα

εισήγηση της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών, που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, για την µίσθωση ενός µικρού εκσκαφέα µε 

προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα µε προσαρτηµένη 

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 του 

προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 

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

προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα µε προσαρτηµένη 

υδραυλική σφύρα ,ράµπες φόρτωσης και εξοπλισµό µετακίνησης σε διάφορες θέσεις 

∆ΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 

Σύστηµα ∆ιαχείρισης Ποιότητας 

ISO 9001 : 2008  

                                                                                                                                                         
o   Πρακτικό                                                                                                         

                                                                                                      
                                                                               

Στις Αχαρνές σήµερα στις 10 του µηνός Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 
Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού Σ/λίου) συνήλθε σε 

συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 47588 / 6/6/2014 
εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 

∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από το Πρόεδρο η έναρξη της 

1.Χαριτίδη Μαρία                                                                                      

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, για την µίσθωση 

θέµα και παρουσιάζει την 

ν, που αφορά στην ψήφιση πίστωσης ποσού 

συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, για την µίσθωση ενός µικρού εκσκαφέα µε 

προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα µε προσαρτηµένη 

σης 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 του 

νες διατάξεις αποφασίζει το 

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

προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα µε προσαρτηµένη 

ησης σε διάφορες θέσεις 
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(BOBCAT)», συνολικού ποσού 29.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%, σε βάρος του ΚΑ 

35-6233 του προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2014. 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 (∆ΚΚ) η εκµίσθωση κινητών 

πραγµάτων για το χρονικό διάστηµα έως τριών µηνών γίνεται µε απευθείας συµφωνία ύστερα 

από απόφαση ∆ηµάρχου. Έτσι ο ∆ήµος Αχαρνών πρέπει να προχωρήσει σε άµεση µίσθωση ενός 

µικρού εκσκαφέα µε προσαρτηµένη υδραυλική σφύρα, ράµπες φόρτωσης και εξοπλισµό 

µετακίνησης σε διάφορες θέσεις, συνολικού ποσού 29.300,00 € , για χρονικό διάστηµα τριών 

(3) µηνών, από την υπογραφή της σύµβασης ο οποίος θα χρησιµοποιηθεί ενόψει της 

αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισµό ξερών χόρτων από κοινόχρηστους χώρους. 

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. Ο κ. Κασσαβός προτείνει να αποσυρθεί το θέµα αλλά 

καταψηφίζεται. Η κ. Σοφία Χριστοπούλου αποχωρεί από την συνεδρίαση. Ο Πρόεδρος της 

Οικονοµικής επιτροπής προτείνει να γίνει ονοµαστική ψηφοφορία. Οι κ.κ. Σωτήριος Ντούρος, 

Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, Κων/νος Σαββίδης και Μιχαήλ Βρεττός ψηφίζουν υπέρ 

και οι κ.κ. Ιωάννης Κασσαβός, Παναγιώτης Πολυµενέας και Κων/νος Ρούσσας ψηφίζουν 

κατά. 

 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

σύµφωνα µε τις ∆ιατάξεις της παρ.3, του άρθρου 75, του  Ν.3852/2010, άκουσε την εισήγηση 

του κ. Προέδρου, είδε το σχετικό φάκελο και έχοντας υπόψη: 

1. 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. 25644/31-03-2014 έγγραφο του Γραφείου Αντιδηµάρχου  

Περιβάλλοντος και Μικρών Αστικών Παρεµβάσεων στο οποίο αναφέρεται η ανάγκη για 

µίσθωση, ενός µικρού εκσκαφέα µε προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, 

εκσκαφέα µε προσαρτηµένη υδραυλική σφύρα ,ράµπες φόρτωσης και εξοπλισµό µετακίνησης 

σε διάφορες θέσεις (BOBCAT)» ενόψει της αντιπυρικής περιόδου για τον καθαρισµό ξερών 

χόρτων από κοινόχρηστους χώρους. 

6. Το γεγονός ότι υπάρχει εγγεγραµµένη πίστωση 29.300,00 € στον Κ.Α. 35-6233,  

προϋπολογισµού εξόδων του ∆ήµου, οικονοµικού έτους 2014.  

Με 3 ψήφους υπέρ και 3 κατά, δεδοµένου ότι σε περίπτωση ισοψηφίας επικρατεί η ψήφος του 

Προέδρου 

 

ΑΔΑ: 7ΚΒΩΩΨ8-Π03



 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, κατά πλειοψηφία  

 

Α. Εγκρίνει και διαθέτει την πίστωση ποσού 29.300,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23%, 

του ΚΑ 35-6233, προϋπολογισµού του ∆ήµου Αχαρνών έτους 2014, για την µίσθωση ενός 

µικρού εκσκαφέα µε προσαρτηµένο χορτοκοπτικό µηχάνηµα, σκαπτικό κουβά, εκσκαφέα µε 

προσαρτηµένη υδραυλική σφύρα, ράµπες φόρτωσης και εξοπλισµό µετακίνησης σε διάφορες 

θέσεις (BOBCAT)». 

 

Β. Τις περαιτέρω ενέργειες αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο. 

 

 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 372/2014 
 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΣΩΤΗΡΙΟΣ Κ. ΝΤΟΥΡΟΣ                        ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΑΒΒΙ∆ΗΣ 
                                                                                                       ΜΙΧΑΗΛ ΒΡΕΤΤΟΣ 
                                                                                                       ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 
                                                                                                       ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΟΛΥΜΕΝΕΑΣ 
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                      ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΝΤΟΥΡΟΣ 
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