
                                                            

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
     ΝΟΜΟ  ΑΣΣΙΚΗ                                                                             Παλλήνη, 30-12-2016         
   ΔΗΜΟ  ΠΑΛΛΗΝΗ                                                                         Αρ. πρωτ: 43362                       
 

ΑΠΟΦΑΗ 
EKTΕΛΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 

«Μίσθωση μηχανήματος JCB» 
Ο    Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο  

 
 Ζχοντασ υπόψη: 

1. Σισ διατάξεισ τησ παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπωσ προςτζθηκαν με την παρ. 13 
του άρθρου 20 του Ν. 3731/08 και διατηρήθηκαν ςε ιςχφ με την περιπτ. 38 τησ παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

2. Σισ διατάξεισ του Ν. 3852/2010. 
3. Σισ διατάξεισ του Ν. 4412/2016 και ιδιαιτζρωσ των άρθρων 72, 116, 118 και 120. 
4. Σο υπ’ αριθ. 104/2016 με τίτλο προμήθειασ «Μίςθωςη μηχανήματοσ JCB», τεφχοσ τεχνικϊν 

προδιαγραφϊν τησ Δ/νςη Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Δήμου. 
5. Σο υπ’ αριθ. πρωτ. 40478 -07/12/2016 (ΑΔΑΜ:16REQ005527147) πρωτογενζσ αίτημα τησ Δ/νςησ 

Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν του Δήμου. 
6. Σην υπ’ αριθ. 475/2016  ( 07/12/2016) (ΑΔΑ: 78ΟΚΩΞΚ-ΤΙΩ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με 

την οποία εγκρίθηκε πίςτωςη πολυετήσ «Μίςθωςη μηχανήματοσ JCB» με ποςό 10.000,00 € για το 
ζτοσ 2016 και το ποςό 11.700,00€ το ζτοσ 2017 με ςυνολική εγκεκριμζνη πίςτωςη  ποςοφ  21.700,00 
€ ςε βάροσ του Κ.Α. 30.6234.0001 του προχπολογιςμοφ του Δήμου οικονομικοφ ζτουσ 2016, με 
τίτλο υπηρεςίασ  «Μίςθωςη μηχανήματοσ JCB» για κάλυψη και αντιμετϊπιςη των  αναγκϊν για την 
εν λόγω μίςθωςη (ΑΔΑΜ 16REQ005566857 ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ). 

7. Σην υπ’ αριθ. πρωτ. 40943-12/12/2016 (ΑΔΑ: 69ΕΙΩΞΚ-70Ξ) Απόφαςη Ανάληψησ Τποχρζωςησ. 
8. Ση με αριθ. πρωτ. 41547/15-12-2016 (ΑΔΑ: 7ΙΙΞΩΞΚ-ΡΝΔ) απόφαςη με την οποία εγκρίνεται η 

διενζργειασ τησ αναφερόμενησ ςτο θζμα υπηρεςίασ με τη διαδικαςία τησ απ’ ευθείασ 
ανάθεςησ, καθϊσ και οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ τησ με αριθ. 104/2016 μελζτησ τησ 
Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν. 

9. Σισ  προςκλήςεισ του Δήμου μασ. 
10. Tην υποβληθείςα προςφορά με αριθ. πρωτ.: 43299/30-12-2016 του Παυλάκη Κωνςταντίου 

ςυνολικήσ δαπάνησ  21.080,00€ ςυμπεριλαμβανόμενου Φ.Π.Α.. 
11. Σην από 30-12-2016 ειςήγηςη ανάθεςησ (γνωμοδότηςη) τησ Διεφθυνςησ Σεχνικϊν Τπηρεςιϊν 

του Δήμου. 
12. Σην ανάγκη του Δήμου για την εκτζλεςη των αναφερόμενων ςτο θζμα υπηρεςιϊν. 

 
Α Π Ο Φ Α  Ι Ζ Ο Τ Μ Ε 

    
1. Σην ανάθεςη ςτην εταιρεία Παυλάκησ Κωνςταντίνοσ – Τπηρεςίεσ Διαχείριςησ τερεϊν 

αποβλήτων- Σςακάλωφ 9 Γαλάτςι, Σηλ 210-2915343 - ΑΦΜ 059049256, ΔΟΤ ΓΑΛΑΣΙΟΤ  για την 
εκτζλεςη τησ υπηρεςίασ «Μίσθωση μηχανήματος JCB», ζναντι ςυνολικοφ ποςοφ είκοςι μία  
χιλιάδων ογδόντα  ευρϊ και μηδζν λεπτϊν (21.080,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%. 

2. Εγγυητική επιςτολή καλήσ εκτζλεςησ δεν απαιτείται.  
3. Η πληρωμή θα γίνει τμηματικά ςφμφωνα με την εκτζλεςη των εργαςιϊν τησ υπηρεςίασ 

«Μίσθωση μηχανήματος JCB» και την βεβαίωςη εργαςιϊν από την αρμόδια επιτροπή μζχρι του 
ποςοφ είκοςι μία  χιλιάδων ογδόντα  ευρϊ και μηδζν λεπτϊν (21.080,00€) ςυμπεριλαμβανομζνου 
ΦΠΑ 24%. 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

 
ΑΘΑΝΑΙΟ ΖΟΤΣΟ 

Ελληνική

ΑΔΑ: 6ΛΖΥΩΞΚ-1ΓΠ
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