
  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  Αριθμός - Ημ/νία Εγγραφής : ΑΑΥΣΜΒ 652 - 16/12/2021
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-YMHTTOY  Αρ. Πρωτ.: 14522/16/12/2021

Α Π Ο Φ Α Σ Η  Α Ν Α Λ Η Ψ Η Σ  Π Ο Λ Υ Ε Τ Ο Υ Σ  Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Η Σ
Έχοντας υπ΄όψη:
1. Τις διατάξεις: 
α) Των άρθρων 66, 67 & 68 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α), όπως ισχύει.
β) Των παρ. 21, 22, 23 του άρθρου 10 του Ν. 4337/2015 "Μέτρα για την εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών 
στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (ΦΕΚ 129/Α).
γ) Της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»  (ΦΕΚ 87/Α).
δ) Του άρθρου 158 του Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  (ΦΕΚ 114/Α).
ε) Του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α) όπως ισχύει (ΥΠΟΙΚ 
2/100018/0026/30-12-2016).
στ) Του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α΄/19-7-2018).
ζ) Του Π.Δ. 171/87, του Ν. 4412/16 και του Ν. 4782/2021.
2. Την απ. του Ο.Ε. 163/2021 και την αρθμ. 32475/29311 απόφαση του ΟΕΥ ΔΔΥ άρθρο 6.3,6.11 (τμήμα τεχνικό) 
παράγραφοι α και β. ΦΕΚ 2.161 της 27.9.2011.
3. Το υπ' αριθμ.  12258-2/12/2021 τεκμηριωμένο αίτημα του διατάκτη περί της αναγκαιότητας πραγματοποίησης της 
δαπάνης Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού. 
Ο Δήμος Δάφνης -Υμηττού στα πλαίσια  του εγκεκριμένου  χρηματοδοτικού προγράμματος ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ συνέταξε  
την   αριθμ. 39/2018 μελέτη προμήθειας  με προϋπολογισμό 180.000,00 €. Η χρηματοδότηση   της προμήθειας  θα 
γίνει κατά 120.000,00€ από το προαναφερθέν πρόγραμμα και το υπόλοιπο ποσό των 60.000,00 € από ιδία μέσα 
του Δήμου.  
Η δαπάνη με τίτλο «Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού», σύμφωνα με την αριθμ. 39/2018 
μελέτη της Τ.Υ ,  αφορά την αγορά:
1. Ενός καινούργιου ανοικτού ανατρεπόμενου φορτηγού πετρελαιοκίνητου ελάχιστης ισχύος 320 PS   και  μεγίστου 

κυβισμού  6700cc μικτού βάρους κατ'  ελάχιστο 19 tn με γερανό και αρπάγη το οποίο  θα προστεθεί στα  
αυτοκίνητα  της υπηρεσίας  περιβάλλοντος του  δήμου και κατά κύριο λόγο θα εξυπηρετεί την μεταφορά 
μεγάλων  ογκωδών απορριμμάτων,  καθώς και μεταφορά αντικειμένων, εξοπλισμού κατά τη διενέργεια 
εκδηλώσεων. 

2. Ενός καινούργιου  μικρού φορτηγού  μονοκάμπινου (αγροτικού τύπου) ελάχιστου ΚΥΒΙΣΜΟΥ 1800cc το  οποίο θα  
χρησιμοποιηθεί  για την μεταφορά  υλικών και εργαλείων  των εξωτερικών  συνεργείων της Τεχνικής Υπηρεσίας 
του Δήμου.

Η προμήθεια κρίνεται απαραίτητη και προορίζεται για την κάλυψη των παγίων αναγκών των εξωτερικών συνεργείων 
του  Δήμου Δάφνης - Υμηττού προκειμένου να ολοκληρώνουν άμεσα και έγκαιρα τις εργασίες  καθαρισμού, 
συντήρησης και ανακαίνισης των  κοινοχρήστων χώρων.

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε τη δαπάνη και τη διάθεση (ψήφιση) πίστωσης ύψους  € ΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ  ( 10.000,00 ) σε 
βάρος του ΚΑ 64.7132.0001 του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2021 για την πραγματοποίηση και πληρωμή 
της δαπάνης Προμήθεια οχημάτων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού.    
Εγκρίνουμε μελλοντικές υποχρεώσεις
---------------------------------------------------------------------------------------
| Έτος | ΚΑΕ | Ποσό | Σχόλια |
--------------------------------------------------------------------------------------|
| 2022     | 64.7132.0001  | 170.000,00    |                                          |
---------------------------------------------------------------------------------------

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΑΦΝΗΣ-YMHTTOY                                                         

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ                                                         ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ
και βεβαιώνεται ότι α) για την ανωτέρω δαπάνη ύψους
ΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ (10.000,00) €  
υπάρχει πίστωση στον ΚΑ 64.7132.0001 του 
προϋπολογισμού οικονομικού έτους  2021 και
δεσμεύθηκε ισόποση πίστωση για την πληρωμή της δαπάνης και 
β) υφίσταται η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του 
άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016.
Καταχωρήθηκε με α/α  3 στο 
Μητρώο Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας.
Υπόλοιπο προς ανάληψη: 
€ ΕΚΑΤΟΝ ΔΕΚΑ  ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΕΥΡΩ
( 110.000,00 )

Η Προϊσταμένη  Διεύθυνσης
Οικονομικών Υπηρεσιών και

Οικονομικής Ανάπτυξης

ΑΔΑ: 68ΗΗΩ9Φ-8ΥΔ





  ΖΟΡΜΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΔΑ: 68ΗΗΩ9Φ-8ΥΔ
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