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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  29 /11/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ : 41276 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:4635 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 
 

Απευθείας Ανάθεση «Υπηρεσίες Συντήρησης Μηχανηµάτων - Εργαλείων Πρασίνου»  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

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 4462/39799/16-11-2018 (Α∆Α 64Μ7Ω93-ΠΜ9) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε 

την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας για Υπηρεσίες Συντήρησης 

Μηχανηµάτων - Εργαλείων Πρασίνου, 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 652/37492/29-10-2018  Απόφαση   Ανάληψης  ∆απάνης ( Α∆Α:ΩΘ19Ω93-
∆4Π) στον   Κ.Α. 35.6672  µε τίτλο «Ανταλλακτικά λοιπών µηχανηµάτων» για ποσό 
11.780,00  του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 2018 και ποσού 5890,00€ σε αντίστοιχο 
Κ.Α ο.ε 2019 . 

8)  Την υπ’ αριθ. 40188/20-11-2018 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς  τον ΧΡΗΣΤΟΣ Π. 
ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ περί υποβολής προσφοράς. 

9) Την υπ΄αριθ 40829/26-11-2018 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά του ΧΡΗΣΤΟΣ 
Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ποσού   10.936,80€, συµπεριλαµβανοµένου   Φ.Π.Α. και δικαίωµα 
προαίρεσης 5.468,40  . Γενικό σύνολο προσφοράς 16.405,20€ συµπεριλαµβανοµένου   
Φ.Π.Α. 

10) Το υπ' αριθ. 18REQ004008557   2018-11-15  πρωτογενές αίτηµα µε CPV: 50530000-
9  «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης µηχανηµάτων »  

11) 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": 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

1. Εγκρίνουµε την προµήθεια  για   «Υπηρεσίες Συντήρησης Μηχανηµάτων - Εργαλείων 
Πρασίνου »  

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσία  όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος 
τεχνικών προδιαγραφών, στον  “ ΧΡΗΣΤΟΣ Π. ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΟΣ ”, µε ΑΦΜ 033696470, 
∆.Ο.Υ    ΚΗΦΙΣΙΑΣ    µε στοιχεία επικοινωνίας, οδός: ΧΕΛΜΟΥ 5 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΚ 
14565, τηλ.:210 6219533, έναντι του ποσού των 10.936,80€, συµπεριλαµβανοµένου   
Φ.Π.Α. και δικαίωµα προαίρεσης 5.468,40€.  

     Γενικό σύνολο ανάθεσης δέκα έξι χιλιάδες τετρακόσια  πέντε ευρώ και είκοσι λεπτά  
     (16.405,20€) συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.   

 

Ειδικότερα,  

 

Η συντήρηση και η επισκευή των εργαλείων πρασίνου του ∆ήµου θα γίνεται µε γνήσια 
ανταλλακτικά που θα καλύπτονται από εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  
 
Σε κάθε περίπτωση µηχανήµατος που παρουσιάζει κάποια βλάβη, ο ανάδοχος οφείλει να 
υποβάλλει στο δήµο τεχνική έκθεση µε την ακριβή περιγραφή του προβλήµατος και σχετικό 
κατάλογο µε τα απαιτούµενα ανταλλακτικά και το κόστος και κατόπιν γραπτής έγκρισης να 
υλοποιήσει την αποκατάσταση που προβλέπεται. 
 
Η εν λόγω έκθεση πρέπει να περιλαµβάνει τα εξής στοιχεία: 
• την αιτία που προκάλεσε τη βλάβη και την αναλυτική περιγραφή αυτής,  
• την αναγκαία συντήρηση µε τα απαραίτητα ανταλλακτικά και αναλώσιµα, π.χ. φίλτρα, λάδι, 

κλπ,  
• κατάλογο των υλικών/ανταλλακτικών που απαιτούνται µε την αρχική τιµή τους (βάση του 

τιµοκαταλόγου του οίκου κατασκευής τους ή των αντιπροσώπων τους στην Ελλάδα) και την 
τελική τιµή τους µετά την έκπτωση που έχει προσφέρει στο διαγωνισµό του δήµου,  

• ανάλυση των απαιτούµενων εργατοωρών για την αναγκαία συντήρηση – επισκευή µε 
υπολογισµό της συνολικής χρέωσης µε βάση την τιµή εργατοώρας του συνεργείου όπως 
αυτή έχει προσφέρει στο διαγωνισµό του δήµου. 

 
Όλα τα χρησιµοποιούµενα ανταλλακτικά και αναλώσιµα πρέπει να είναι τα γνήσια εκ του 
κατασκευαστή του µηχανήµατος, καινούργια και αµεταχείριστα, άριστης ποιότητας. 
Τα λιπαντικά και φίλτρα πρέπει να είναι αυτά που συνιστά ο κατασκευαστής.  
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την επιλογή και απασχόληση του κατάλληλου προσωπικού, το 
οποίο πρέπει να απασχολείται νόµιµα αµειβόµενο και ασφαλισµένο, να έχει εµπειρία στις 
εργασίες που θα κληθεί να εκτελέσει και να κατέχει όλες τις νόµιµες άδειες και διπλώµατα που 
απαιτούνται. 
Οι εργασίες πρέπει να γίνονται επιµελώς και σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και 
της επιστήµης.  
Πρέπει να λαµβάνεται κάθε µέριµνα για την ασφάλεια και υγιεινή της εργασίας του προσωπικού, 
και την ασφάλεια του µηχανήµατος.  
Η σύµβαση που θα συναφθεί θα έχει καταρχήν διάρκεια ενός (1) έτους ή µέχρι εξαντλήσεως του 
συµβατικού ποσού. 
Ο ανάδοχος πρέπει να διαθέτει πιστοποιητικό Επιµελητηρίου µε το οποίο αποδεικνύεται η 
εγγραφή του στο επάγγελµα, π.χ. συντήρησης µηχανηµάτων, για το οποίο προσφέρει τις 
υπηρεσίες του. 
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ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(€) (€) 
1 ∆ιάφορα Ανταλλακτικά Τεµ 1 4500,00 4.500,00 
2 Εργασίας  Ώρα  180 24,00 4320,00 
    Σύνολο  8.820,00 
    ΦΠΑ 24% 2.116,80 

    
Γεν. 

Σύνολο  10.936,80 

Ολογράφως:. ∆έκα χιλιάδες εννιακόσια τριάντα έξι ευρώ και ογδόντα λεπτά  
 
 

 ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  
 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 

Α/Α 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 
ΕΙ∆ΩΝ 

ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(€) (€) 

1 ∆ιάφορα Ανταλλακτικά Τεµ 1 2.250,00 2.250,00 
2 Εργασίας  Ώρα  90 24,00 2.160,00 
    Σύνολο  4.410,00 
    ΦΠΑ 24% 1.058,40 

    
Γεν. 

Σύνολο  5.468,40 

Ολογράφως:.Πέντε χιλιάδες τετρακόσια εξήντα οκτώ ευρώ και σαράντα λεπτά  

Γενικό σύνολο  16.405,20€ 

 

ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

 

Μετά από έγγραφη εντολή της αρµόδιας Υπηρεσίας   για την διάρκεια ενός έτους ή µεχρι 
εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου . 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
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