
      ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Σίνδος, 23.10.2015 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ             
ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΤΑ         Αρ.Απόφασης :  1069
                                 

Αρ.Πρωτ : 30138 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση διενέργειας, έγκριση της μελέτης και απευθείας ανάθεση για την 

παροχή υπηρεσίας «Εργασίες πιστοποίησης ανυψωτικής ικανότητας για 
μηχανήματα έργου και ράμπας ανύψωσης αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα» 
προϋπολογισμού € 492,00 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
1. Τις διατάξεις των άρθρων 209 και 273 του Ν.3463/2006 «Κύρωση Κώδικα Δήμων 

και Κοινοτήτων» 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ. 13 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263/Α’) «Αναδιοργάνωση 

της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών» με το οποίο προστίθενται οι παράγραφοι 9 και 10 στο άρθρο 209 του 
Ν. 3463/06 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 133 του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης 
και εποπτείας (ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό» 

4. Την υπ’ αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφαση Υπουργού Οικονομικών (ΦΕΚ 
1291/Β’11-8-10) αναφορικά με τα χρηματικά όρια για τη σύναψη δημοσίων 
συμβάσεων που αφορούν παροχή υπηρεσιών. 

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών Οργανισμών 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 

6. Την υπ’ αριθμ.19Δ.Κ./2015 συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό του  Τμήματος συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης ανυψωτικής ικανότητας 
για μηχανήματα έργου και ράμπας ανύψωσης αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα» 

7. Την με αριθμό 284/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Δέλτα, με την 
οποία ψηφίστηκε η διάθεση πίστωσης 492,00 ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 
02.20.6117.001 «Λοιπές αμοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες με την 
ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελματία» του εγκεκριμένου προϋπολογισμού του 
Δήμου Δέλτα έτους 2015. 

8. Την ανάγκη του Δήμου Δέλτα για την παροχή των αναφερόμενων στο θέμα 
υπηρεσιών. 

9. Την προσφορά της εταιρείας  Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. 
ύψους 400,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 23% €92,00 σύνολο € 492,00  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

i. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης ανυψωτικής 
ικανότητας για μηχανήματα έργου και ράμπας ανύψωσης αυτοκινήτων του Δήμου 
Δέλτα» 

ii. Εγκρίνει την 19 Δ.Κ./2015 συνταχθείσα Τεχνική Έκθεση και ενδεικτικό 
προϋπολογισμό του  Τμήματος συντήρησης και διαχείρισης οχημάτων για την 
εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο «Εργασίες πιστοποίησης ανυψωτικής ικανότητας 
για μηχανήματα έργου και ράμπας ανύψωσης αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα» 
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iii. Αναθέτει απ’ευθείας την υπηρεσία «Εργασίες πιστοποίησης ανυψωτικής ικανότητας 
για μηχανήματα έργου και ράμπας ανύψωσης αυτοκινήτων του Δήμου Δέλτα» στην 
εταιρεία Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. που εδρεύει στη 
Μεταμόρφωση Αττικής επί της οδού Χλόης 89 και Λυκόβρυσης, Τ.Κ. 144 52, η οποία 
διατηρεί υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη επί της οδού Ν.Κουντουριώτου 3, με 
Α.Φ.Μ. 094537990, Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, έναντι αμοιβής 400,00 Ευρώ, πλέον ΦΠΑ 
23% 92,00 Ευρώ, σύνολο 492,00 Ευρώ   
Ο Έλεγχος των παιδικών χαρών θα είναι σύμφωνος με την ΥΑ 15085/593/ (ΦΕΚ 
1186/Β/25.08.03). 
Ο έλεγχος με σκοπό την  έκδοση πιστοποιητικού καταλληλότητας θα γίνει σε:  
 

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΙΝΑΚΙΔΑ 
Η΄ ΑΡ. ΠΛΑΙΣΙΟΥ 

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

1. ΠΕΡΟΝΟΦΟΡΟ ΜΕ 123526 18/07/2012 
2. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ 

ΟΧΗΜΑΤΩΝ  
80763 G/2012 

3. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 76482 20/11/2003 
4. ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ ΜΕ 96432 05/04/2007 

 
     
  
 
 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΕΛΤΑ 
 
 
 
 
       ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ Θ. ΕΥΘΥΜΙΟΣ 
 
 
Κοινοποίηση: 
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ελέγχων και Πιστοποιήσεων Α.Ε. 
ανάδοχο, καλούμενο να εμφανιστεί στο Δήμο εντός  
προθεσμίας όχι μικρότερης των 5 ημερών ούτε  
μεγαλύτερης των 10 ημερών για υπογραφή της σύμβασης 
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