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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος 
                                                                      

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την 
«Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων 
Έργου»  
 
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,  
δ) την 69/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
«Προµήθειας Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση Πινακίδων Κυκλοφορίας 
Μηχανηµάτων Έργου» για το έτος 2016,    
ε) την ανάγκη του ∆ήµου για έκδοση πινακίδων κυκλοφορίας µηχανήµατος έργου (ΜΕ) σε δύο (2) 
σάρωθρα καθαρισµού οδών (ένα µάρκας RAVO και ένα µάρκας BUCHER) της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος για τα οποία, ενώ υπήρχαν προ Καλλικράτη στις δηµοτικές ενότητες Σταµάτας και 
Κρυονερίου, δεν είχαν εκδοθεί ποτέ πινακίδες κυκλοφορίας, 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για  
• έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για Έκδοση Πινακίδων 

Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων Έργου»,  
• διάθεση πίστωσης ποσού 3.800,00 € σε βάρος των  

o Κ.Α. 35.6142.0002 µε ονοµασία «Αµοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήµατα 
του ∆ήµου» για ποσό 1.800,00 € (δηλαδή 900 € ανά όχηµα – στην τιµή περιλαµβάνεται: 
(1) αυτοψία του µηχανήµατος, (2) συγκέντρωση δικαιολογητικών και διεκπεραίωση 
φακέλου την αρµόδια υπηρεσία (ΥΠΟΜΕ∆Ι ∆13) για έγκριση ατοµικής έγκρισης τύπου, 
(3) συγκέντρωση δικαιολογητικών και διεκπεραίωση φακέλου στο τµήµα ΜΕ της 
Περιφέρειας Αττικής για έκδοση άδειας κυκλοφορίας και πινακίδων, (4) παράδοση 
έγκριση τύπου και άδειας - πινακίδων στην Υπηρεσία του ∆ήµου µας), 

o Κ.Α. 10.6323.0002 µε ονοµασία «∆απάνες για Καταβολή Παραβόλων ΚΤΕΟ, Έκδοση 
Πινακίδων Αυτοκινήτων, κλπ» για ποσό 2.000,00 € (κόστος ανά όχηµα, ενδεικτικά: 259 € 
εφάπαξ τέλη έγκρισης τύπου, 150 € εφάπαξ τέλη ταξινόµησης, 481,74 € τέλη ετήσιας 
χρήσης), και  

• την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2016). 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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