
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος, 15/10/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: -33228 - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 81 44 450 
                                                                      

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για την 

Συντήρηση - Προµήθεια Ανταλλακτικών Κλαδοφάγου Μηχανήµατος 
 
Σχετικά: 169 / 2014 Α∆Σ 

 
 
Σύµφωνα:  
 
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 
«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  
 
2. τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06,  
 
3. τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
 
4. την 169/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η συντήρηση 
και προµήθεια των απαραίτητων ανταλλακτικών λειτουργίας του κλαδοφάγου µηχανήµατος 
τύπου DMS 500 της εταιρίας Duecker που διαθέτει ο ∆ήµος, µε ενδεικτικό προϋπολογισµό 
δαπάνης 15.000 € και τρόπο ανάθεσης την απευθείας ανάθεση. 
 
Συγκεκριµένα, ύστερα από τον µακροσκοπικό έλεγχο της κατάστασης λειτουργίας του 
κλαδοφάγου από εξειδικευµένο συνεργείο στο συγκεκριµένο µηχάνηµα (Μαστρογιώργος 
Φιλ. ∆ηµήτριος) ο κλαδοφάγος χρειάζεται  
o service του κινητήρα του, δηλαδή λάδια (10W-40), φλάντζα βαλβίδων, φλάντζα 

αναθυµιάσεων, φίλτρο λαδιού, φίλτρο πετρελαίου και προφίλτρο πετρελαίου, µε 
προσφερόµενο κόστος ανταλλακτικών 212,50 € πλέον ΦΠΑ, και εργασία service 
κινητήρα (στην οποία περιλαµβάνεται αλλαγή λαδιών, φίλτρων, ρύθµιση βαλβίδων, 
διάγνωση και παραµετροποίηση κινητήρα) µε προσφερόµενο κόστος 240 € πλέον ΦΠΑ,  

o αποσυρναµολόγηση αντλιών γερανού και ποδαρικών για στεγανοποίηση µε 
προσφερόµενο κόστος 130 € πλέον ΦΠΑ,  

o εξαγωγή βάσης αντλιών χελώνας για επισκευή, µε προσφερόµενο κόστος 80 € πλέον 
ΦΠΑ, 

o γενικό έλεγχο λιπαντικών, µε προσφερόµενο κόστος 20 € πλέον ΦΠΑ, 
o έλεγχο γκρουπ κάτω κοχλία, µε προσφερόµενο κόστος 120 € πλέον ΦΠΑ, 
o έλεγχο τεντωτήρα καδένας, µε προσφερόµενο κόστος 15 € πλέον ΦΠΑ, και 
o έλεγχο ηλεκτρικών µηχανήµατος, µε προσφερόµενο κόστος 40 € πλέον ΦΠΑ,  
και σχετικά επισυνάπτεται η προσφορά του προαναφερθέντος συνεργείου. 
 
Πλέον των ανωτέρω, απαιτείται επισκευή του κοχλία κοπής του κλαδοφάγου η οποία 
συνίσταται, κυρίως, στην αφαίρεση των χαλασµένων κοπτήρων (δοντιών) και την 
αντικατάστασή τους µε καινούργια.  



Η εν λόγω εργασία απαιτεί την εξαγωγή του κοχλία κοπής προκειµένου να ελεγχθεί ποιό 
συγκεκριµένο εξάρτηµα έχει φθαρεί και πρέπει να αντικατασταθεί.  
Σχετικά, το προαναφερθέν συνεργείο έχει υποβάλλει προσφορά, η οποία επισυνάπτεται 
στην παρούσα, µε το κόστος ενός εκάστου, γνήσιων – εργοστασιακών, εξαρτηµάτων µπορεί 
να απαιτηθεί να αντικατασταθούν. 
 
Όλες οι ανωτέρω εργασίες κρίνονται απαραίτητες για την εύρυθµη λειτουργία του 
κλαδοφάγου. 
 
Εναλλακτικά, η ∆νση Περιβάλλοντος εξέτασε την προµήθεια ενός καινούργιου σετ κοχλία – 
εξαρτηµάτων κοπής. 
Επειδή το συγκεκριµένο κόστος ξεπερνά τον προϋπολογισµό του ∆ήµου, σχετικά 
επισυνάπτεται προσφορά η οποία ανέρχεται σε 36.300 € περίπου, κρίνεται ως 
προσφορότερη επιλογή η συντήρηση του υπάρχοντος κοχλία µε την αντικατάσταση των 
φθαρµένων κοπτήρων, όπως προαναφέρθηκε. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, προκειµένου να προχωρήσει η απευθείας ανάθεση συντήρησης - 
επισκευής του κλαδοφάγου µηχανήµατος τύπου DMS 500 της εταιρίας Duecker που διαθέτει 
ο ∆ήµος, για τις εργασίες που προαναφέρθηκαν καθώς και όποιες ακόµη συναφείς 
διαπιστωθούν ευλόγως ως αναγκαίες, παρακαλούµε για  
1. την έγκριση της δαπάνης 15.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και  
2. τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2014)  
µε χρέωση του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Λοιπών Μηχανηµάτων». 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
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