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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 Άγιος Στέφανος, 6/6/2019 
Αρ. Πρωτ.: 21841 
 

Δ/νση: Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 1 
Τ.Κ. 14565 Άγιος Στέφανος 14569 
 

Προς: 
 
 

Δ/νση Οικονομικών 
Τμήμα Λογιστηρίου 

 

 
Θέμα: Τεκμηριωμένο Αίτημα Διατάκτη για Ανάληψη Υποχρέωσης για την  

Μελέτη Προμήθειας Υπηρεσιών Συντήρησης Και Προμήθειας Η/Μ Εξοπλισμού Κτιρίων 
(Συντήρηση - Επισκευή Λεβήτων & Καυστήρων, Συντήρηση - Επισκευή - Προμήθεια 

Κλιματιστικών Μηχανημάτων, Συντήρηση Φορητών Πυροσβεστικών Μέσων) 
 
 

Τρέχον Οικονομικό Έτος: 2019 
 
Υπηρεσία: Διεύθυνση Περιβάλλοντος 
 

     Τίτλος Κ.Α.Ε. & Κ.Α.Ε. Προϋπολογισμού:  
 Κ.Α 10.6261.0007 με τίτλο "Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Λεβητοστασίων",  
 Κ.Α 10.6265.0016 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων", 
 Κ.Α. 10.7135.0017 με τίτλο «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων, Ψυκτών κλπ Δημοτικών 

Κτιρίων», και 
 Κ.Α 70.6265.0004 με τίτλο "Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων" 

 
Είδος & αιτία δαπάνης 
Προμήθεια υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής βλαβών, συμπεριλαμβανομένου της προμήθειας των  
απαραίτητων ανταλλακτικών και αναλωσίμων, για τους λέβητες και καυστήρες των εγκαταστάσεων 
θέρμανσης των δημοτικών κτιρίων, τα κλιματιστικά (μηχανήματα) και τις κεντρικές (κλιματιστικές) 
εγκαταστάσεις θέρμανσης  - ψύξης των δημοτικών κτιρίων, και τα φορητά πυροσβεστικά μέσα 
(πυροσβεστήρες) που βρίσκονται στα κτίρια του Δήμου ή φέρουν τα οχήματα του Δήμου. 
Επίσης περιλαμβάνεται η προμήθεια καινούργιων κλιματιστικών μηχανημάτων (επίτοιχων ή ντουλάπες) 
σε περίπτωση που κάποιου η επισκευή κριθεί ασύμφορη ή τυχόν απαιτηθεί από κάποια επέκταση / 
αναδιαμόρφωση των χώρων γραφείων των υπηρεσιών του Δήμου. 
 
 

Γενικές ή Ειδικές διατάξεις Νόμου στις οποίες βασίζονται οι δαπάνες: 
 

1. Τα άρθρα 203, 204, 205, 206 και 207 του Ν.4555/2018 “Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης – Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – Ενίσχυση της Συμμετοχής – Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα Κλεισθένης]……….” (ΦΕΚ Α’ 
133/19-07-2018), 

2. Το αρ. πρωτ. 39788/31-07-2018 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών – Δ/νση Οικονομικών Τ.Α. 
με θέμα: “Γνωστοποίηση διατάξεων του Ν. 4555/2018 (Α’ 133)”  

3. Τις διατάξεις των άρθρου 65 έως και 67 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) “Αρχές 
δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο 
λογιστικό και άλλες διατάξεις”, που διέπουν τη διαδικασία της ανάληψης υποχρέωσης σε βάρος 
των κωδικών του δημοτικού προϋπολογισμού, όπως έχουν τροποποιηθεί από τον Ν. 
4438/16, ΦΕΚ-220 Α/28-11-16 “Εναρμόνιση της νομοθεσίας με την Οδηγία 2014/17/ΕΕ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 4ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με τις 
συμβάσεις πίστωσης για καταναλωτές για ακίνητα που προορίζονται για κατοικία και την 
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τροποποίηση των Οδηγιών 2008/ 48/ΕΚ και 2013/36/ΕΕ και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 
1093/2010, και άλλες διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Οικονομικών” 

4. Τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α) και ειδικότερα του άρθρου 2 παρ. 2, β, οι οποίες 
ορίζουν ότι για τους λοιπούς φορείς της «Γενικής Κυβέρνησης», στους οποίους υπάγονται και οι 
Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού (σύμφωνα με παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014), η έκδοση της απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης διενεργείται σε συνέχεια της απόφασης έγκρισης πραγματοποίησης της 
σχετικής δαπάνης από το αρμόδιο όργανο του φορέα 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 που διέπουν τη λειτουργία της Οικονομικής 
Επιτροπής 

6. Τις διατάξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/2018 “Λειτουργία Οικονομικής Επιτροπής – Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής – Αντικατάσταση του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010” 

7. Την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου: 2/100018/0026/30-12-2016 του Υπουργείου Οικονομικών 
(ΑΔΑ: ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) 

8. Το Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 

9. Τις ισχύουσες εγκυκλίους που έχουν εκδοθεί μέχρι την ημέρα εκτέλεσης της προμήθειας 
10. Την υπ΄ αρίθμ. 839/2018  (ΑΔΑ: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98)  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την 

οποία ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου ο.ε. 2019, η οποία επικυρώθηκε με την αριθμ. 
πρωτ. 118577/37383/1-2-2019 απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής. 

11. Την ανάγκη του Δήμου για τις ανωτέρω προμήθειες. 
12. Η προμήθεια θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 116 

‘’Επιλογή των διαδικασιών’’ και του άρθρου 118 ‘’Απευθείας Ανάθεση’’ του Ν. 4412/2016 λόγω του 
ύψους της δαπάνης. 

 
Πηγή χρηματοδότησης: Τακτικός Προϋπολογισμός Δήμου Διονύσου 
 
Οικονομικά έτη στα οποία εκτείνεται η δαπάνη: 2019 
 
Ποσό δαπάνης (σύνολο): Αναλυτικά ως ακολούθως ανά ΚΑ, συμπεριλαμβανομένου του 
αναλογούντος ΦΠΑ  
 

Παρακαλούμε για την έγκριση της δαπάνης για την προμήθεια πυροσβεστήρων και την διάθεση 
πίστωσης ποσού: 38.936€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος των  
 Κ.Α 10.6261.0007 με τίτλο "Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Λεβητοστασίων", για ποσό 7.688€, 
 Κ.Α 10.6265.0016 με τίτλο "Συντήρηση και Επισκευή Κλιματιστικών Μονάδων", για ποσό 19.468€, 
 Κ.Α. 10.7135.0017 με τίτλο «Προμήθεια Κλιματιστικών Μονάδων, Ψυκτών κλπ Δημοτικών Κτιρίων», 

για ποσό 7.688€, 
 Κ.Α 70.6265.0004 με τίτλο "Προμήθεια Υπηρεσίας Συντήρησης Πυροσβεστικών Μέσων" για ποσό 

4.092€, του προϋπολογισμού 2019 του Δήμου, για την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΑΑΥ              
/2019). 

 
Το παρόν καταχωρείται ως πρωτογενές αίτημα στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων και ο Αριθμός Διαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου (ΑΔΑΜ) έχει ως άνωθεν. 

 
Συνημμένα: 
 

1. Η υπ΄αριθμ. 26/2019 Τεχνική Μελέτη που συντάχθηκε από τη Δ/νση Περιβάλλοντος 
 
 

 

 

 
 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 
 

 
 

 




