
                              
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Άγιος Στέφανος 25/10/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Αριθ. Πρωτ :36903
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:4182
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α. ∆ιάκου 
Τ.Κ. 14565,  Άγιος Στέφανος  
Πληροφορίες Τριανταφυλλίδου Ειρήνη
τηλ.: 2132030665
φαξ: 2132030630
e-mail triantafyllidou@dionysos.gr

Θέµα: Απευθείας ανάθεση για “Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήµατος του
∆ήµου”

Α Π Ο Φ Α Σ Η 
ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010.
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του άρθρου
22 του Ν. 3536/2007.

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης )

6) Την  4012/34039/15-10-2018  (Α∆Α7∆ΗΡΩ93ΖΗ4) Απόφαση  του  ∆ηµάρχου
∆ιονύσου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας Υπηρεσίας για «Έλεγχο και 

Πιστο οίηση Καλαθοφόρου Οχήµατος του ∆ήµουπ     ,  µε  την  διαδικασία  της  απευθείας
ανάθεσης», σύµφωνα µε το αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τις διατάξεις
του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα Κλεισθένης)

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την υπ’ αριθµ.

αριθ  589/03-09-2018(Α∆Α:63ΝΟΩ93-Ζ∆Ζ) Απόφαση  Ανάληψης  ∆απάνης  ποσού

200,00€  συµπεριλαµβανοµένου  ΦΠΑ  24%,  σε  βάρος  του  Κ.Α.  35.6142.0002  µε  τίτλο
«Αµοιβή για την Έκδοση Πιστοποιητικών για Οχήµατα του ∆ήµου».

8) Την υπ’ αριθ. 34445/16-10-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς κάθε ενδιαφερόµενο περί
υποβολής προσφοράς.

9) Την  εµπρόθεσµα  υποβληθείσα προσφορά της  εταιρίας  “QCERT”,  ποσού  186,00€,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

10) Την  εµπρόθεσµα  υποβληθείσα  προσφορά  της  εταιρίας  “TUV  HELLAS  Α.Ε.”,  ποσού  148,80€,
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

11) Την εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας “NOVA  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
ΕΠΕ.”, ποσού 135,16€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.

12) Το  υπ'  αριθ 18REQ003634390 πρωτογενές  αίτηµα  µε  CPV:79130000-4  «Υπηρεσίες
Νοµικής Τεκµηρίωσης και Πιστοποίησης»

13) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση ∆ηµάρχου
∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου":

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Εγκρίνουµε  την  υπηρεσία  για “Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρου Οχήµατος
του ∆ήµου” 

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της  προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών
προδιαγραφών,  στην  εταιρία “NOVA  ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ  ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ  Ε.Π.Ε.”,  µε  ΑΦΜ
998634921, ∆.Ο.Υ Κιλκίς µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Προφήτη Ηλία 5, Κιλκίς, Τ.Κ.: 61100,
τηλ.:  2341070380, 6939722154,  email:info@simea.gr,  που εκπροσωπείται νόµιµα από την κ.
Χουρσεΐδου Ιωάννα του Ιωάννη έναντι του ποσού των εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και δέκα έξι
λεπτών (135,16  €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
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Ειδικότερα, 

ο ∆ήµος να αναθέτει  τον έλεγχο και  την πιστοποίηση του ενός (1) (από τα 4 που διαθέτει)
καλαθοφόρου µηχανήµατος έργου,  τα οποία πρέπει,  σύµφωνα µε τις  ισχύουσες διατάξεις,  να
πιστοποιούνται από αρµόδιο φορέα κάθε χρόνο.
Πρόκειται για το όχηµα υπ’ αρ.: ΜΕ 131156 µάρκας NISSAN
Ο ανάδοχος οφείλει να είναι φορέας διαπιστευµένος (στο Εθνικό Σύστηµα ∆ιαπίστευσης ή
ισοδύναµο) για την παροχή της σχετικής υπηρεσίας

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο  έλεγχος  -  πιστοποίηση  θα  γίνει  σύµφωνα  µε  τις  προδιαγραφές  που  καθορίζει  η  Υ.Α.
15085/593/ΦΕΚ 1186/Β/03, όπως ισχύει.
Οι επισκέψεις για τους ελέγχους θα γίνουν κατόπιν συνεννόησης µε την Υπηρεσία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Η προσφερθείσα τιµή των εκατόν τριάντα πέντε ευρώ και δέκα έξι λεπτών (135,16  €), συµπεριλαµβανο-

µένου Φ.Π.Α., περιλαµβάνει τον αρχικό έλεγχο και επανέλεγχο εφόσον απαιτείται, τα έξοδα των
επιθεωρητών και την έκδοση Έκθεσης/Πιστοποιητικού Ελέγχου.

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ο χρόνος παράδοσης της πιστοποίησης καθορίζεται σε 2 εβδοµάδες από την ανάθεση.

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται
στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και  την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων πληρωµής ή την
είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης, αποδεικτικά φορολογικής και
ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.)

Με εντολή ∆ηµάρχου

Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλλα

Εσωτερική διανοµή

1. Τµήµα Προµηθειών 
2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
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