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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ :  Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2014 

για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή 
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 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 38/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια 
της Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων, µε τη 
διεξαγωγή ενός ανοικτού διαγωνισµού ύψους 185.000 € (ο οποίος έχει χρόνο δηµοσίευσης 
10 ηµέρες – άρθρο 18 Π.∆. 28/80) προκειµένου να υπάρξει η δυνατότητα να αναδειχτεί σε 
σύντοµο χρονικό διάστηµα, προµηθευτής ανταλλακτικών – επισκευαστής – συντηρητής 
οχηµάτων πριν τελειώσουν τα χρηµατικά υπόλοιπα σε σηµαντικά αντικείµενα της 
συντήρησης (µηχανολογικά, υπερκατασκευές, κλπ.) στη τελευταία σύµβαση συντήρησης 
που υπήρχε από το 2013, και µε την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας  τη διεξαγωγή 
ενός δεύτερου ανοικτού διαγωνισµού για το υπολοιπόµενο ποσό των 183.500 € των 
σχετικών Κ.Α. του ο.ε. 2014 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου: 
 
1. για την έγκριση της µε αριθµό 15/2014 Μελέτης «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση 

& Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», ενδεικτικού προϋπολογισµού 183.500,00 Ευρώ, 
συµπεριλαµβανοµένου όλων των επιβαρύνσεων,  

 
2. για την έγκριση των όρων της διακήρυξης του σχετικού µειοδοτικού διαγωνισµού, τους 

οποίους συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου, ο οποίος αφορά στη διεξαγωγή του 
δεύτερου ανοικτού διαγωνισµού που προαναφέρθηκε στην παράγραφο (δ) για ποσό των 
183.500 € και ο οποίος επειδή µαζί µε τον πρώτο διαγωνισµό (για ποσό 185.000 €) της 
παραγράφου (δ), ο οποίος έχει ήδη πραγµατοποιηθεί µε την 72/2014 Απόφαση 
Οικονοµικής Επιτροπής, αφορά σε συνολικό ποσό προµήθειας άνω των 207.000 €, θα 
είναι διεθνής και θα έχει χρόνο δηµοσίευσης 40 ηµέρες τουλάχιστον, 
 



3. για την έγκριση της δαπάνης «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου και τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 
183.500,00 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά 
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2014).  

 
5.000 € στον Κ.Α. 10.6263.0004 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
5.000 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
5.000 € στον Κ.Α. 15.6263.0004 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
4.500 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
40.000 € στον Κ.Α. 20.6263.0004 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
48.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0003 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
15.000 € στον Κ.Α. 25.6263.0004 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», 
 
15.000 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
 
5.000 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», 
 
30.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και 
 
5.000 € στον Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», 
και 
 
6.000 € στον Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων».  
 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΝΤΑΚΗΣ 
 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος 
Ύδρευσης και 
Πρασίνου 

Προϊστάµενη 
Καθαριότητας 
& 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Γ. Ροκίδη Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     

 
 

 


