
  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                      Αγ. Στέφανος, 17.5.2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                      Αριθ. Πρωτ.: 17988 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                            Ορθή Επανάληψη ως προς 
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ          Τα ποσά στους Κ.Α. 
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη            
Τηλ.: 2108004830/115             
 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για 
την «Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών 
Μέσων» 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 του Ν.3463/06 “Κύρωση του κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
 
γ) Τo Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016. 
 
δ) Το Ν.4412/8-8-16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
 
3) Την 82/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
διενέργεια της Προµήθειας Ανταλλακτικών – Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών 
Μέσων, 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση: 
 
1. Της µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρησης και Επισκευής 

Μεταφορικών Μέσων», 
2. Των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού που συνέταξε το Τµήµα 

Προµηθειών του ∆ήµου, 
3. Της συνολικής δαπάνης 246.574,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, 
4. Της διάθεσης πίστωσης ποσού 18.208,00€ σε βάρος των  

- Κ.Α. 10.6263.0001 µε τίτλο “Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων” για 
ποσό 245,00€,  

- Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’ για ποσό 2730,00€,  
- Κ.Α. 15.6263.0001 µε τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’ για 

ποσό 443,00€,  
- Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’ για ποσό 660,00€,  
- Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’ για 

ποσό 2672,00€,  
- Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’ για ποσό 100€,  



- Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο ‘’Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων’’ για 
ποσό 1405,00€,  

- Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’ για ποσό 1900,00€,  
- Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο ‘’Επισκευή και Συντήρηση Μεταφορικών Μέσων’’ για ποσό 

200,00€,  
- Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’ για ποσό 5728,00€,  
- Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο ‘’Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων’’ για ποσό 2125,00€,  
5. της διάθεσης του υπολειπόµενου ποσού (228.366,00 €) σε αντίστοιχους Κ.Α. µετά 

την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2019, και  
6. την εξόφληση των σχετικών δαπανών 
 

 
Τα CPV των ειδών της προµήθειας είναι: 
 

• 50110000-9 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης  µηχανοκίνητων 
οχηµάτων και παρεπόµενου εξοπλισµού», για ποσό 131.550,00€ 

• 50113000-0 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης λεωφορείων», για ποσό 
5.787,00€ 

• 50116500-6 µε τίτλο «Υπηρεσίες επισκευής, προσαρµογής και ζυγοστάθµισης 
ελαστικών», για ποσό 1.395,00€ 

• 34350000-5 µε τίτλο «Ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσης», για ποσό 20.925,00€ 

• 34330000-9 µε τίτλο «Ανταλλακτικά για οχήµατα µεταφοράς αγαθών, µικρά φορτηγά 
και αυτοκίνητα», για ποσό 9.176,00€ 

• 34913000-0 µε τίτλο «∆ιάφορα ανταλλακτικά»,για ποσό 76.025,00€ 

• 34432000-4 µε τίτλο «Μέρη και εξαρτήµατα για δίκυκλα», για ποσό 414,00€ και 

• 34324000-4 µε τίτλο «Τροχοί, µέρη και εξαρτήµατά τους», για ποσό 1.302,00€. 
 

 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 
 


