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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ      ΒΑΡΗΣ  -  ΒΟΥΛΑΣ  -  ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ

ΠΡΟΣ:
Δ/ντη Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Ταχ.Δ/νση: Κ. & Π. ΛΟΓΟΘΕΤΗ 2 Κοιν. Τμήμα Προμηθειών
Τ.Κ.: 16672 – ΒΑΡΗ
Πληροφ.: Μ.ΚΑΒΡΑΚΟΣ
Τηλ.:  213 2019975
E-mail: mkavrakos@vvv.gov.gr

ΠΡΩΤΟΓΕΝΕΣ ΑΙΤΗΜΑ
(άρθρο 38 παρ.3 του Ν.4412/2016 - Απόφαση Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης 57654/22.05.2017) 

Κ.Α. Δαπάνης: 10-6263.003 ,15-6263.001,35-6263.004
Αρ. Μελέτης 5/2021 

Με  το  παρόν  έγγραφο  σας  γνωρίζουμε  ότι  εντός  του  έτους  2022,  στο  τμήμα   Συντ/σης  &  Διαχ/σης
Οχημάτων  της  Δ/νσης   Καθαριότητας  &  Ανακύκλωσης,  διαπιστώθηκε  η  ανάγκη  ανάθεσης  της  2ης
εκτελεστικής  σύμβασης   της  Συμφωνίας-  Πλαίσιο  με  ΑΔΑΜ 22SYMV01062526 2022-03-08  « Υπηρεσίες
επισκευής και συντήρησης συστημάτων πέδησης οχημάτων » -  Ομάδα 8  και πρέπει να διενεργηθούν οι
απαραίτητες διαδικασίες για την υλοποίησή της.

Α. Ιστορικό Ανάθεσης:
Στον Προϋπολογισμό του  Οικονομικού έτους 2022 με Κ.Α. 10-6263.003, “Επισκευή και συντήρηση φρένων”
υπάρχουν εξειδικευμένες εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους  35.188,69€, για την κάλυψη της δαπάνης,
Κ.Α. 15-6263.001  “Επισκευή και συντήρηση φρένων” εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους  30.000,00€  και
 Κ.Α. 35-6263.004  “Επισκευή και συντήρηση φρένων” εγγεγραμμένες πιστώσεις ύψους 50.000,00€

Οικονομικά στοιχεία:
Από την αρχή του έτους έχει εγκριθεί το ποσό των 61.921,78 €. 
Το υπόλοιπο της πίστωσης ανέρχεται στο ποσό των   5.004,17€  για τον Κ.Α. 10-6263.003, για τον 
 Κ.Α.15-6263.001 1.000,00€  και για τον Κ.Α.  35-6263.004  47.262,74(το υπόλοιπο του Κ.Α. κατά τον χρόνο 
υποβολής του πρωτογενούς αιτήματος)

Β. Περιγραφή Κόστους:

Α/Α ΤΙΤΛΟΣ CPV ΧΡΗΜΑΤΟΔ
ΟΤΗΣΗ Κ.Α. ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ

ΚΟΣΤΟΣ

Υπηρεσίες  επισκευής  και
συντήρησης  συστημάτων
πέδησης οχημάτων   50116200-3 

Ιδίων
Πόρων 10-6263.003 

2.159,29 €

Υπηρεσίες  επισκευής  και
συντήρησης  συστημάτων
πέδησης οχημάτων

50  50116200-3  Ιδίων
Πόρων   15-6263.001  

 903,20€  

https://dimosnet.gr/blog/law_explanation/%CE%B1%CE%BD%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CF%84%CE%AE-%CE%B4%CE%B9%CE%B1%CE%B4%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-7/?MDL=pages&page=leafs&br=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000565_N0000027456_N0000027544_N0000027693&all_articles=1&ids=134411,134412,134413,134414,134415,134416,134417,134418,134419,134420,134421,134422,134423,134424,134425,134426
https://dimosnet.gr/blog/laws/%CE%AC%CF%81%CE%B8%CF%81%CE%BF-38-%CE%BA%CE%B5%CE%BD%CF%84%CF%81%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B7%CE%BB%CE%B5%CE%BA%CF%84%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%BC%CE%B7%CF%84%CF%81%CF%8E%CE%BF-%CE%B4%CE%B7/




Υπηρεσίες  επισκευής  και
συντήρησης  συστημάτων
πέδησης οχημάτων

  50116200-3 Ιδίων
Πόρων 35-6263.004 26.342,57€

Γ. Χώρος υλοποίησης της προμήθειας /υπηρεσίας: Στην έδρα του αναδόχου

Δ. Χρόνος υλοποίησης της προμήθειας /υπηρεσίας: 20 ημέρες


Η διενέργεια της προμήθειας / υπηρεσίας  θα γίνει με τη διαδικασία της εκτελεστικής σύμβασης

της ως άνω συμφωνίας – πλαίσιο  με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης
προσφορά βάσει της τιμής , σύμφωνα με τις διατάξεις:

 Ν.3852/10  (Νέα  Αρχιτεκτονική  της  Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  -
Πρόγραμμα Καλλικράτης)

 Ν.4152/13  παρ.  Ζ  (Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων  4046/2012,  4093/2012  και
4127/2013)

 Ν.4250/14 (Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161)
και λοιπές ρυθμίσεις)

 Ν.4270/14 άρθρο 66 (Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και δημόσιο λογιστικό και άλλες
διατάξεις)

 Ν.4412/16 άρθρο 2,72,118,328,120 (Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών)
 Ν.4555/18 άρθρο 203 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι)
  Ν.4605/2019 που τροποποιούν τις διατάξεις του ν. 4412/2016 
 π.δ.80/16 (Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες)

 Ως αρμόδια Δ/νση διαχείρησης  της αναφερόμενης πίστωσης και προκειμένου να υλοποιηθεί η πρώτη 2η 
εκτελεστική σύμβαση για το έτος 2022 στον Κ.Α. 10-6263.003  , 15-6263.001, 35-6263.004   για την 
αντιμετώπιση της δαπάνης «Συμφωνία Πλαίσιο -Συντήρηση & επισκευή οχημάτων Δήμου Βάρης Βούλας 
Βουλιαγμένης» - Ομάδα 8 , η οποία κρίνεται αναγκαία  και σύμφωνα με το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, 
παρακαλούμε  όπως εγκρίνετε:

1. τη διενέργεια της δαπάνης  για την 2η εκτελεστική σύμβαση   της  συμφωνίας πλαίσιο 9649/08-03-
2022 με αριθμό ΑΔΑΜ:22SYMV010162526 2022-03-08  , “ Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 
συστημάτων πέδησης οχημάτων   ”

2. τη  διάθεση  πίστωσης  29.405,06 € σε  βάρος  των Κ.Α.  10-6263.003 ,15-6263.001,  35-6263.004
εξειδικευμένων πιστώσεων από ιδίους πόρους, προϋπολογισμού έτους 2022.

                                                   Ο Διευθυντής      
                                                     Καθαριότητας & Ανακύκλωσης

                                                                                         
                         Μιλτιάδης  Καβράκος                                      

                          Δρ. Μηχανολόγος – Μηχανικός




	ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
	ΔΗΜΟΣ ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ
	Δ/ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ


