
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        Άγ. Στέφανος, 25.9.2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 30481 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος 
Τηλ.: 210 800 48 30 
 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια Οχηµάτων». 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης»  
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από  
το εδ. 3 του άρθρου 203 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α’/19.7.2018) «Μεταρρύθµιση του Θεσµικού 
Πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής 
- Βελτίωση της Οικονοµικής και Αναπτυξιακής Λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα 
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον Εκσυγχρονισµό του Πλαισίου Οργάνωσης και 
Λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την Αποτελεσµατικότερη, Ταχύτερη και ενιαία Άσκηση 
των Αρµοδιοτήτων σχετικά µε την Απονοµή Ιθαγένειας και την Πολιτογράφηση - Λοιπές 
∆ιατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες ∆ιατάξεις»:  
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονοµικής 
λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρµοδιότητες: α) …, δ1) Αποφασίζει 
αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις»,  
και το εδ. 1 του ίδιου άρθρου 203 του Ν. 4555/18  
«(Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος) … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση όλων 
των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, …»,  

2. τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”,  
3. το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016),  
4. τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  
5. την 82/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 

διενέργειας «Προµήθεια Οχηµάτων και Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού»,  
6. το µε αρ. πρωτ. 29945/20.9.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για Έγκριση ∆απάνης 

και ∆ιάθεση Πίστωσης για Προµήθεια Οχηµάτων (Α∆ΑΜ: 18REQ003715983 2018-09-20), 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του ∆ήµου, 
για την έγκριση:  
1. της Μελέτης Νο38 µε τίτλο «Προµήθεια Οχηµάτων» ενδεικτικού προϋπολογισµού 194.928 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,  
2. των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού που συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του 

∆ήµου. 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

 

 Συντάκτης Ο Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος 
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Υπογραφή   
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