
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Άγιος Στέφανος, 22/07/2016

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ.:20787

Διεύθυνσης Οικονομικού Απόφαση:   1326                                          

Τμήμα Προμηθειών

Ταχ. Δ/νση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & 
Αθανασίου Διάκου

Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος

Πληροφορίες: Χαράλαμπος Μυλωνάς

Τηλ. 213-2030623

Τηλεμοιότυπο: 213-2030630
e-mail: milonas@dionysos,gr 

ΘΕΜΑ: Ανάθεση  προμήθειας συστημάτων παλετοφόρων ραφιών σε συμβατική διάταξη,
ραφιών μέσων φορτίων για την οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρου οριζόντιας

μεταφοράς φορτίου
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Έχοντας υπ’ όψη :

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 και 72του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Δημάρχου και

Οικονομικής Επιτροπής

2. Τις διατάξεις του άρθρου 83 του Ν.2362/95 (Α΄247, περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου

των δαπανών του Κράτους τους και άλλες διατάξεις.

3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν.2286/95

4. Τις διατάξεις του άρθρου  άρθρου 1 παρ. 5 Π.Δ. 28/80 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ.)

6. Την  27319/02  (ΦΕΚ  945  Β/24-7-2002)  απόφαση  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  και  το

γεγονός ότι δεν υπερβαίνει η ανάθεση το όριο που τίθεται για την απευθείας ανάθεση.

7. Την 75/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που αφορά την έγκριση αναγκαιότητας

για  τη  συγκεκριμένη  προμήθεια και  την  εκτέλεση  με  τη  διαδικασία  της  απευθείας

ανάθεσης.

8. Την  169/2016 απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  την  οποία  αποφασίστηκε:  α) η

έγκριση της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης σε βάρος του Κ.Α.  10.7135.0014 με τίτλο

«Συστήματα αποθήκευσης και εξοπλισμού αποθήκης»  και β) η από 25/05/2016 μελέτη

του Τμήματος Προμηθειών. 

9. Τις  αριθμ  πρωτ.  1867/27956/3.9.2014  (ΑΔΑ:  6Ε67Ω93-ΦΗΜ) και  460/6280/6.3.2015

(ΑΔΑ: ΒΖΘΛΩ93-ΛΓΦ) αποφάσεις Δήμαρχου περί ορισμού αντιδημάρχων και μεταβίβαση

αρμοδιοτήτων.

10. Την αριθμ. πρωτ. 18498/1-7-2016 οικονομική προσφορά της εταιρίας «JUNGHEINRICH

HELLAS Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ: 099060810, ΔΟΥ : ΑΧΑΡΝΩΝ.
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11. Το από 4/7/2016 Πρακτικό της Επιτροπής Αξιολόγησης.   

12. Το γεγονός ότι θα προκληθεί  δαπάνη ύψους €13.379,60 σε βάρος του προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2016.

13. Τις υπηρεσιακές ανάγκες του Δήμου Διονύσου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α.  Εγκρίνουμε  την  προμήθεια  συστημάτων  παλετοφόρων  ραφιών  σε  συμβατική  διάταξη,

ραφιών  μέσων  φορτίων  για  την  οργάνωση  της  αποθήκης  και  παλετοφόρου  οριζόντιας

μεταφοράς φορτίου, καθώς και τις τεχνικές προδιαγραφές  όπως αυτές προσδιορίζονται με την

από 25/05/2016 μελέτη του Τμήματος  Προμηθειών.

Β. Αναθέτουμε στην εταιρία   «JUNGHEINRICH HELLAS  Ε.Π.Ε.» με ΑΦΜ:  099060810, ΔΟΥ :

ΑΧΑΡΝΩΝ, αντί της συνολικής τιμής των €13.379,60 σε βάρος του το Κ.Α. 10.7135.0014 του

προϋπολογισμού  του ο.ε. 2016 για την την προμήθεια συστημάτων παλετοφόρων ραφιών σε

συμβατική διάταξη, ραφιών μέσων φορτίων για την οργάνωση της αποθήκης και παλετοφόρων

οριζόντιας μεταφοράς φορτίου,  όπως αυτά προσδιορίζονται με την από 25/05/2016 μελέτη του

Τμήματος  Προμηθειών.

Εσωτερική Διανομή Με Εντολή Δημάρχου

1. Γραφείο Δημάρχου
2. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Τμήμα Προμηθειών

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης 

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα
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