
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ 
      ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ          

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της 14ης/2016 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
∆ήµου Μεταµόρφωσης Αττικής.                                                    

                                                                                     
Αριθµός Απόφασης 136/16 

           Περίληψη 
Έγκριση πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και διάθεσης πίστωσης για την 

προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου 
 
 Στη Μεταµόρφωση Αττικής και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, σήµερα 05 Ιουλίου 2016, 
ηµέρα Τρίτη και ώρα 15:00, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή 
Μεταµόρφωσης, ύστερα από πρόσκληση του Προέδρου της, που κοινοποιήθηκε νόµιµα 
στις 01-7-2016. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής µετά τη διαπίστωση της νόµιµης 
απαρτίας, δεδοµένου ότι επί συνόλου 7 µελών βρέθηκαν παρόντα 5, ήτοι:     

 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  

Πρόεδρος:  Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας. 
Μέλη: Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, Ευάγγελος Χειµώνας, Γεώργιος 
Χρονόπουλος. 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ  
Μέλη: Ευστράτιος Σαραούδας, Μιχάλης Χαρίσης.  
 
 

ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ 
Ο κ. Ευάγγελος Χειµώνας αναπληρώνει την δικαιολογηµένη απούσα κ. Χριστίνα 

Αντωνοπούλου. 
 

κηρύσσει την έναρξη της συνεδρίασης 
 
 Η Οικονοµική Επιτροπή εισέρχεται σε συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας 
διάταξης. 

 Στη συνεδρίαση παρίσταται η υπάλληλος του ∆ήµου Παρασκευή Σχοινά για την 
τήρηση των πρακτικών. 
       Ο Πρόεδρος εισάγει για συζήτηση το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, το οποίο 
συζητήθηκε 6ο κατά σειρά, περί «Έγκρισης πρότασης ανάληψης υποχρέωσης και 
διάθεσης πίστωσης για την προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού 
σαρώθρου» και αναφέρει στο σώµα την εισήγηση του τµήµατος προµηθειών της 
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών που έχει ως εξής: 
 Σας διαβιβάζουµε, προκειµένου να  λάβετε γνώση, τις µε αρ. πρωτ. 12602/16 
Τεχνικές Προδιαγραφές της προµήθειας ενός (1) αυτοκινούµενου αναρροφητικού 
σαρώθρου που είναι απαραίτητο για τον εξοπλισµό της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου Μεταµόρφωσης.  
 Το προς προµήθεια αναρροφητικό σάρωθρο θα πρέπει να είναι απολύτως 
καινούργιο και πρόσφατης παραγωγής όχι πέραν του έτους.  

Θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα ευέλικτο και αρθρωτού τύπου µε εσωτερική ακτίνα 
στροφής που δεν θα ξεπερνά τα 100 cm και µικρών διαστάσεων µε πλάτος καµπίνας 
(χωρίς τους καθρέφτες) που δεν θα υπερβαίνει τα 110cm, ώστε να είναι κατάλληλο και 
πολύ ευέλικτο για σάρωση στενών δρόµων, πλατειών, πεζοδρόµων, πάρκων, 
πεζοδροµίων, στεγασµένων χώρων και γενικώς για χώρους όπου τα µεγάλα σάρωθρα δεν 
µπορούν να ελιχθούν. 

Το σάρωθρο θα πρέπει να σαρώνει πολύ αποτελεσµατικά σχετικά οµαλές 
επιφάνειες µε χαρτιά, φύλλα δένδρων, συσκευασίες αναψυκτικών 
χάρτινες/αλουµινίου/πλαστικές, πέτρες, χώµα, περιττώµατα µικρών ζώων και τα εν γένει 
απορρίµµατα πεζών και να λειτουργεί επί ποινή αποκλεισµού µε σύστηµα αναρροφητικής 
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σάρωσης και µόνο, χωρίς οποιαδήποτε µηχανική υποστήριξη του συστήµατος 
αποµάκρυνσης των απορριµµάτων (ύπαρξη περιστρεφόµενης κεντρικής κυλινδρικής 
βούρτσας κ.λ.π.), για εξοικονόµηση κόστους λειτουργίας και ανταλλακτικών / αναλωσίµων 
υλικών. 

Η δαπάνη για την εν λόγω προµήθεια έχει προϋπολογισθεί ενδεικτικά στο ποσό 
των 49.972,00€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24% και θα βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 
20.7132.0013 του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. Η δαπάνη θα 
χρηµατοδοτηθεί από ιδίους πόρους. 

Ακολουθεί αναλυτικός πίνακας του υπό προµήθεια είδους και προϋπολογισµού: 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Αυτοκινούµενο 
αναρροφητικό σάρωθρο 

34921100-0 ΤΕΜ 1 40.300,00 40.300,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 40.300,00 

    ΦΠΑ 24% 9.672,00 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

49.972,00 

Σύµφωνα µε το Ν. 3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» και  το Π∆ 
113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) πριν από κάθε 
ενέργεια για την εκτέλεση οποιασδήποτε δαπάνης απαιτείται σχετική απόφαση 
υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου οργάνου, µε την 
οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία πίστωση. 

Τέλος, σύµφωνα µε τον Ν. 3852/2010 άρθρο 72 παρ. 1 εδαφ. δ (Νέα Αρχιτεκτονική 
της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης) η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και την διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού. 

Παρακαλούµε, αφού λάβετε υπόψη σας: 
1. Το άρθρο 2 του Ν. 4392/16 (ΦΕΚ 100/Α/27.05.2016), σύµφωνα µε το οποίο η παρ. 1 
του άρθρου 201 του Ν. 4281/2014 (ΦΕΚ 160/Α/08.08.2014), όπως τροποποιήθηκε µε το 
άρθρο 3 του Ν. 4380/2016 (ΦΕΚ 66/Α/15.04.2016), τροποποιείται και ορίζει ότι η ισχύς 
των διατάξεων του Μέρους Β' του Ν.4281/14 αρχίζει από την 1η Ιουλίου 2016. 
2. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/17-08-2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη». 
3. Το Π∆ 113/2010 (ΦΕΚ 194/Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» όπως 
ισχύει και του Β∆ 17/05-15/06/1959 (ΦΕΚ 114/Α) «Περί οικονοµικής διοικήσεως και 
λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1 εδαφ. δ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-
2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης». 
5. Την παράγραφο 1 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α/08.06.2006) 
«Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων». 
6. Τις διατάξεις της υπ' αριθµ. 11389/1993 (ΦΕΚ 185/Β/23-3-1993) απόφασης του 
Υπουργού Εσωτερικών  περί Ενιαίου Κανονισµού Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) και τις σχετικές ερµηνευτικές εγκυκλίους 
7. Τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2016, στον οποίο υπάρχει εγγεγραµµένη 
πίστωση 55.000,00€ υπό τον Κ.Α. 20.7132.0013 για την αντιµετώπιση της δαπάνης. 
8. Τον ενδεικτικό προϋπολογισµό - #49.972,00€ - της υπ' αρ. 4/16 µελέτης της 
∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 
9. Την υπ’ αρ. 396/27-06-2016 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης. 
10.  Την εισήγηση του Τµήµατος Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης Οικονοµικού. 
να αποφασίσετε: 
Α. την έγκριση της πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για την προµήθεια ενός (1) 
αυτοκινούµενου αναρροφητικού σαρώθρου που είναι απαραίτητο για τον εξοπλισµό της 
∆ιεύθυνσης Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Μεταµόρφωσης.  
Β. την διάθεση πίστωσης ποσού 49.972,00ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.7132.0013 
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 
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               Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού άκουσε τον Πρόεδρο της και λαµβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
2. Την υπ’ αριθµ. ΑΑΥΣΜΒ 369/27-6-2016 Έκθεση Ανάληψης Υποχρέωσης. 
3. Την Τεχνική Έκθεση και τις Τεχνικές Προδιαγραφές της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών. 
4. Την εισήγηση του τµήµατος προµηθειών της ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

την οποία βρήκε ορθή, νόµιµη και σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µετά από 
διαλογική συζήτηση. 

 
Οµόφωνα Αποφασίζει 

 
 Εγκρίνει την πρόταση ανάληψης για την προµήθεια ενός (1) αυτοκινούµενου 
αναρροφητικού σαρώθρου που είναι απαραίτητο για τον εξοπλισµό της ∆ιεύθυνσης 
Καθαριότητας & Περιβάλλοντος του ∆ήµου Μεταµόρφωσης σύµφωνα µε τον παρακάτω 
πίνακα. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙ∆ΟΥΣ CPV Μ.Μ. ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
∆ΑΠΑΝΗ 

Αυτοκινούµενο 
αναρροφητικό σάρωθρο 

34921100-0 ΤΕΜ 1 40.300,00 40.300,00 

    ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 40.300,00 

    ΦΠΑ 24% 9.672,00 

    
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

49.972,00 

 
 Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 49.972,00ευρώ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 
20.7132.0013 προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2016. 
 

 
Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό 136 

Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως έπεται: 

       Ο Πρόεδρος                                                               Τα µέλη    
Μιλτιάδης Ι. Καρπέτας           Αθανασία Ακριώτη, Ευάγγελος Γαρούφος, 

Ευάγγελος Χειµώνας, Γεώργιος Χρονόπουλος. 
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