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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος   7/11 /2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   Αριθ. Πρωτ : 36237 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου: 3217 

∆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                                
 
 
 

Θέµα: «Ανάθεση προµήθειας  Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον έλεγχο και 

πιστοποίηση καλαθοφόρων οχηµάτων του» 
 

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) Την υπ' αρ. 119/11-5-2017 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί « Έγκρισης 
διενέργειας αναγκαιότητας. - 

6) Την υπ΄ αριθ 209/1-8-2017 Α∆Α :Ω57ΚΩ93-ΜΣΟ) (17REQ001779953  2017-07-31) 
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση 
πίστωσης σε βάρος του Κ.Α 35.6142.0002 µε τίτλο «Αµοιβή για έκδοση 
πιστοποιητικών για οχήµατα του ∆ήµου» ποσού 750,00€. 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε τις  
αριθµ. 672/2-8-2017 (Α∆Α:ΨΑΙ0Ω93-ΘΣ6) απόφαση  ανάληψης υποχρέωσης στον  
Κ.Α. 35.6142.0002. 

8) Το υπ'αριθ  17REQ001779953  2017-07-31 πρωτογενές αίτηµα και το  
     CPV:17REQ001779953  201-07-31 µε τίτλο Υπηρεσίες πιστοποίησης . 
9) Την αριθ. 32621/13-10-2017 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς την εταιρεία 

Π.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε  περί υποβολής προσφοράς ,µε καταληκτική 
ηµεροµηνία 23/10/2017. 

10) Την υπ' αριθ 34035/23-10-2017 υποβληθείσα προσφορά της εταιρίας 
Π.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε, µε τιµή προσφοράς 750,00 € συµπ/νου ΦΠΑ 24% 

11) Την υπ' άρ. 782/9160/31-03-2017 <ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ> (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) 
απόφαση ∆ηµάρχου, περί ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων στο 
∆ήµο ∆ιονύσου 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 
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Αναθέτουµε την υπηρεσία , όπως ειδικότερα περιγράφεται παρακάτω, στον 
Π.ΧΑΤΖΗ∆ΗΜΗΤΡΑΚΗΣ &ΣΙΑ Ε.Ε,  µε ΑΦΜ 998395456 ,έναντι του ποσού των 750,00 
ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 

Οι  τιµές µονάδας ανά είδος, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, είναι οι κάτωθι: 

 

ΕΡΓΑΣΙΑ  ΠΟΣΟΤΗΤΑ  ΤΙΜΗ ΜΕ 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΜΠ/ΝΟΥ   

ΦΠΑ 24% 

ΕΛΕΓΧΟΣ - ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 
ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ  

3 250 750 

 
 

1 Η δαπάνη που προκαλείται από την συγκεκριµένη υπηρεσία , η οποία θα καλυφθεί 
από ιδίους πόρους, στο ποσό των 750,00€  συµπεριλαµβανοµένου   του 
αναλογούντος ΦΠΑ και θα βαρύνει τους  Κ.Α. 35.6142.0002 µε τίτλο «Αµοιβή για 
την έκδοση Πιστοποιητικών για οχήµατα του ∆ήµου » 

2 Ο χρόνος εκτέλεσης των εργασιών καθορίζεται εντός δύο (2) εβδοµάδων  από την 
ανάρτηση της ανάθεσης στο ΚΗΜ∆ΗΣ και την  αποστολή σχετικό δελτίο ανάθεσης 
εργασιών   . 

3 Η εξόφληση γίνεται µε βάση το δελτίο παραγγελίας από το τµήµα προµηθειών, 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 

  Η Αντιδήµαρχος 

   

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη 
Αγγέλλα 
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