
                
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος, 28/7/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: - 21878 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Απ. Παπαδόπουλος 
Τηλ.: 210 81 44 450 

 
 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης  

Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Εκτέλεση της Προµήθειας 
«Προµήθεια Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου (Καλαθοφόρο, 
Ανατρεπόµενο Φορτηγό, Απορριµµατοφόρο, Επιβατικά, Ηµιφορτηγά, 
Μηχάνηµα Φορτωτή µε Εργαλεία)» του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά 
επείγουσες περιπτώσεις),  
 
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11, και  
 
δ) τις 48/2015 και 143/2015 Αποφάσεις του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε τις οποίες εγκρίθηκε η 
διενέργεια της προµήθειας «Προµήθεια Οχηµάτων και Μηχανηµάτων Έργου»  
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου:  
 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 19/2015 Μελέτης µε τίτλο «Προµήθεια Οχηµάτων και 

Μηχανηµάτων Έργου (Καλαθοφόρο, Ανατρεπόµενο Φορτηγό, Απορριµµατοφόρο, 
Επιβατικά, Ηµιφορτηγά, Μηχάνηµα Φορτωτή µε Εργαλεία)», ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 539.109,00 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων, 
µε  
CPV καλαθοφόρου αυτοκινήτου: 42415100 – 9 (Ανυψωτικά οχήµατα),  
CPV ανατρεπόµενου φορτηγού: 34134200 – 7 (Φορτηγά µε ανατρεπόµενη καρότσα),  
CPV µικρού απορριµµατοφόρου µε πρέσσα: 34144512 – 6 (Απορριµµατοφόρα οχήµατα µε 
συµπιεστή απορριµµάτων),  
CPV επιβατικών αυτοκινήτων: 34110000 - 1 (Επιβατικά αυτοκίνητα), 
CPV ηµιφορτηγών αυτοκίνητων: 34131000 – 4 (Ηµιφορτηγά αυτοκίνητα), και  
CPV µηχάνηµα φορτωτή: 42415200 – 0 (Οχήµατα κατασκευαστικών έργων) 

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού ανοικτού µειοδοτικού 

διαγωνισµού τους οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου,  
 
3. για την έγκριση της δαπάνης ««Προµήθεια Οχηµάτων και Μηχανηµάτων» του ∆ήµου 

∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 539.109,00 € ως εξής:  



o 119.925 € στον ΚΑ 35.7132.0002 µε τίτλο «Προµήθεια Καλαθοφόρου»,  
o 154.980 € στον ΚΑ 35.7132.0003 µε τίτλο «Προµήθεια Ανατρεπόµενου Φορτηγού»,  
o 94.710 € στον ΚΑ 20.7132.0008 µε τίτλο «Προµήθεια Απορριµµατοφόρων 

Αυτοκινήτων»,  
o 44.649 € στον ΚΑ 10.7132.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων»,  
o 49.938 € στον Κ.Α. 35.7132.0001 µε τίτλο «Προµήθεια Μεταφορικών Μέσων»,  
o 74.907 € στον ΚΑ 35.7132.0004 µε τίτλο «Προµήθεια Μηχανήµατος Φορτωτή µε 

Φρέζα»,  
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015). 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
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Ονοµ/µο    Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


