
 

  

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Άγιος Στέφανος, 22/12/2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                         Αριθµ. Πρωτ. :     42850 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                   Αριθµ. Απόφαση: 491 
        

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
              & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

           Έχοντας υπόψη: 
 

1. Του Ν.∆. 2396/53 (ΦΕΚ 117/8.5.1953 τεύχος Α΄) Περί κανονισµού χρήσεως και κινήσεως 
αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει 
Νοµικών Προσώπων ∆ηµοσίου ∆ικαίου 

2. Την αριθµ. 3373/390/1975 (ΦΕΚ 349/75 τεύχος Β'), Περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, 
συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλπ. των 
αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν 
γένει ΝΠ∆∆ κλπ. περί ών το άρθρο 1 του Ν.∆. 2396/53, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 
4993/745/1975 Απόφαση Υπ.ΕΣ.  (ΦΕΚ 489/Β/1975) και ισχύει. 

3. Του Ν. 976/1979 (ΦΕK 236 τεύχος Α') Περί ρυθµίσεως ζητηµάτων σχετικών προς τροχαία 
ατυχήµατα προκαλούµενα υπό µηχανοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου. 

4. Την ΥΠ.ΠΡΟΕ∆Ρ.ΚΥΒ.1450/550/82 απόφαση (ΦΕΚ 93/82 τεύχος Β') Καθορισµός καταναλώσεως 
καυσίµων και λιπαντικών των Κρατικών αυτοκινήτων, Ν.Π.∆.∆., Οργανισµών κλπ. 

5. Την ΥΠ.ΠΡ.ΚΥΒ. 6400/2060/84 απόφαση (ΦΕΚ 421/84 τεύχος Β') ∆ιαδικασία αγοράς, διάθεσης, 
θέσης, άρσης της κυκλοφορίας κλπ. αυτοκινήτων των Υπηρεσιών του άρθρου 1 του Ν.∆. 
2396/53 και δικύκλων. 

6. Την Κ.Υ.Α. 36103/703/91 (ΦΕΚ 818/91 τεύχος Β') Αντικατάσταση των πινακίδων των 
κυκλοφορούντων αυτοκινήτων Κρατικών Υπηρεσιών (Κ.Υ.) και των αυτοκινήτων κάθε 
κατηγορίας (Β' 730) του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, δια νέων πινακίδων 
(αντανακλαστικών). 

7. Του Ν. 2503/97 (ΦΕΚ 107/30.05.1997 τεύχος Α') ∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της 
Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες διατάξεις. 

8. Την αριθµ. 3989/16891/15.07.1997, του ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆. «Θέµατα Αυτοκινήτων», µετά το 
Ν.2503/1997.  

9. Του N. 3463/06 (ΦΕΚ 114/08.06.2006 τεύχος Α') ∆ηµοτικός & Κοινοτικός Κώδικας. 
10. Του Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/02.03.2007 τεύχος Α'): Τροποποιήσεις διατάξεων του Κώδικα Οδικής 

Κυκλοφορίας (κωδ. ν. 2696/1999, ΦΕΚ 57/Α΄). 
11. Του "N.3852/10 (ΦΕΚ 87/07.06.2010 τεύχος Α'): Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης. 
12. Την αριθµ. πρωτ. 1254/13574/10.5.2017 .Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί 

συγκρότησης της  Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου. 
13. Την από 06/10/2017 Αίτηση Επισκευής/Ακινητοποίησης του Οχήµατος µε αριθµό κυκλοφορίας: 

KHI6566 
14. Το από 06/10/2017 «∆ελτίο Εντολής επιθεώρησης και Επισκευής Οχήµατος» 
15. Την αριθµ. 357 / 2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη διάθεση της πίστωσης. 
16. Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες." 

και στις υποενότητες της. 
17. Το γεγονός ότι θα προκληθεί δαπάνη συνολικού ποσού 153,76€ σε βάρος του προϋπολογισµού 

του ∆ήµου ∆ιονύσου για το οικονοµικό έτος 2017.  
18. Το γεγονός ότι το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ6566 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας 

MERCEDES ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για 
τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει επισκευής  
ελαστικών. 

ΑΝΑΘΕΤΕΙ 

ΑΔΑ: 6ΡΗΘΩ93-ΛΘΘ



 

 
 

    την συντήρηση ή επισκευή του οχήµατος του ∆ήµου µε αριθµό κυκλοφορίας: KHI6566  το οποίο έχει 
παρουσιάσει βλάβη και έχει διαπιστωµένη ανάγκη συντήρησης/επισκευής από το συνεργείο της εταιρίας 
µε την επωνυµία Θ.ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣΑ.Ε. (ΑΦΜ: 094397582, ∆ΟΥ: ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ) µε έδρα επί της οδού 
Μαρίνου Αντύπα 33, Τ.Κ.16346, ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ,αντί του συνολικού ποσού των  153,76 ευρώ  και σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6263  του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου για το οικονοµικό έτος 2017. 
 
 
 
Η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων 
 

1.Παπαδόπουλος Αποστόλης,   ΠΕ5 Μηχανολόγος Μηχανικός 

  

2.Ρούσσος Νίκος,  ∆Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων 

  

3.Λιούτας Εµµανουήλ , ∆Ε29 Οδηγών Αυτοκινήτων  
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