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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος  21/10/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :39405 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:5057 
∆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 «Προµήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης - Επισκευής Κάδων Μηχανικής 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων »  

 
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 4786/37452/7-10-2019 (Α∆Α ΩΞΗΖΩ93-ΝΤ9) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας για Υπηρεσία Συντήρησης - Επισκευής 
Κάδων Μηχανικής Αποκοµιδής Απορριµµάτων, 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 768/30-9-2019 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης (Α∆Α:Ψ∆8ΖΩ93-ΖΘΝ) 19REQ005651163  
2019-10-03  ως εξής στον   Κ.Α. 20.6265.0002 µε τίτλο  «Συντήρηση και επισκευή κάδων 
απορριµµάτων » για ποσό 9.988,20€ ο.ε 2019. 

8) Την υπ’ αριθ. 37779/8-10-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του   
      ενδιαφερόµενους.   
9) Την υπ΄αριθ 38791/16-10-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά του “ΠΑΥΛΑΚΗΣ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ " ποσού 8.036,44€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
10) Το υπ' αριθ 19REQ005605664  2019-09-24 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:50000000-5  

«Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης ». 
11) 14) Την υπ' άρ. 4505/34366/9-9-2019  (Α∆Α: 6ΧΣΓΩ93-Χ46)   απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου 

περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου": 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνουµε την προµήθεια υπηρεσίας για «Συντήρηση - Επισκευή Κάδων Μηχανικής 
Αποκοµιδής Απορριµµάτων » 
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2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών, στον  “ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ " ΑΦΜ 059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ 
, ΤΚ 111 46, τηλ.: 210 2915343,έναντι του ποσού των Οκτώ χιλιάδων τριάντα έξι ευρώ και 
σαράντα τεσσάρων λεπτών (8.036,44 €), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

Ειδικότερα,  
1. Αντικείµενο και Προδιαγραφές  
 
Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί: 
 
 Η Προµήθεια υπηρεσίας εργασίας συνεργείου συντήρησης µεταλλικών και πλαστικών κάδων του 
∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένων των αναγκαίων ανταλλακτικών τους. 
 
Όλα τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι τα ίδια ή ισοδύναµα (διαστάσεις, 
βάρος, αντοχές, χρώµα, κλπ) αυτών που είναι τοποθετηµένα στους κάδους του ∆ήµου από τους οίκους 
κατασκευής τους και θα έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας ενός (1) έτους τουλάχιστον.  
 
Οι ποσότητες που αναγράφονται στον προϋπολογισµό της µελέτης είναι ενδεικτικές και δεδοµένου ότι 
δεν είναι γνωστό εκ των προτέρων ποιες ζηµιές θα εµφανίσουν οι κάδοι του ∆ήµου κατά τη διάρκεια 
της σύµβασης που θα συναφθεί και ποιες επισκευές θα απαιτηθούν, οι ποσότητες κάθε είδους 
(επισκευής) µπορούν να αυξοµειωθούν χωρίς µεταβολή του ενδεικτικού προϋπολογισµού οµάδας. 
 
Ο ανάδοχος της υπηρεσίας συντήρησης κάδων είναι υπεύθυνος για την επιλογή του προσωπικού του 
συνεργείου του, το οποίο θα πρέπει να είναι κατάλληλα εκπαιδευµένο και έµπειρο για την εργασία που 
θα εκτελέσει, καθώς επίσης για την τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και υγιεινής στην εργασία.  
 
Όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σύµφωνα µε όλους τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, και ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να αποκαταστήσει µε δική του µέριµνα και δαπάνη κάθε τυχόν 
ελαττωµατικό υλικό ή κακοτεχνία, όπως αυτά τυχόν υποδειχθούν από την Υπηρεσία ή/και Επιτροπή 
Παραλαβής (υλικών και υπηρεσιών). 
 
Όλα τα αναγκαία εργαλεία και µικρο-υλικά που απαιτούνται για την έντεχνη συντήρηση – επισκευή των 
κάδων είναι υποχρέωση του αναδόχου. 
 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

α/α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ (Εργασία µε Ανταλλακτικά) ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

€ 
ΣΥΝΟΛΟ 

€ 

1 Αντικατάσταση Καπακιού Κάδου Απορριµµάτων 1.100 Λίτρων 50 50,00 2500 
2 Αντικατάσταση Λάµας Ποδοµοχλού 60 3,25 195 
3 Αντικατάσταση Τροχού χωρίς Πέδηση 60 7,50 450 
4 Αντικατάσταση Τροχού Κάδου µε Πέδηση 60 7,50 450 
5 Εξαγωγή – Επισκευή – Τοποθέτηση Τροχού χωρίς Πέδηση 60 1,10 66 
6 Εξαγωγή – Επισκευή – Τοποθέτηση Τροχού µε Πέδηση 50 1,30 65 
7 Αντικατάσταση Σωλήνα Σκεπάστρου 60 5,25 315 
8 Αντικατάσταση Μηχανισµού Ανύψωσης (Ποδοµοχλού) 50 13,00 650 

9 
Επισκευή κυρίως Σώµατος (Κορµού) Κάδου (Στρεβλώσεων, 
Αποκατάσταση Πυθµένα κλπ) 50 28,00 1400 

10 Αντικατάσταση Μπράτσων Κάδων (Ζεύγος) 60 6,50 390 
         
      ΣΥΝΟΛΟ 6481 
      ΦΠΑ 24% 1555,44 
      ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 8036,44 

 
Ολογράφως: Οκτώ χιλιάδες τριάντα  έξι ευρώ και σαράντα  τέσσερα λεπτά  συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%. 

 
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι ετήσια ή µέχρις εξαντλήσεως του συµβατικού αντικειµένου . 
Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού  
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      I.  Κ.Α. 20.6265.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή κάδων απορριµµάτων» για ποσό 
10.000,00 € ο.ε 2019. 

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.) 

Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας 

 

  Με εντολή ∆ηµάρχου  

Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών 
&∆ιοικητικών Υπηρεσιών  

   

  Ιωάννης Τσουδερός  

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  
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