
Αναρτητέα στο ΚΗΜΔΗΣ

Αναρτητέα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Χαϊδάρι,

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Έχοντας υπόψη:

1.Τις διατάξεις:

α) του άρθρου 67 του Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (A’143) όπως ισχύει,

β) της περίπτ. ε' της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του 

άρθρου 203 του Ν.4555/2018 (Α’ 133)

γ) του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (Α’145), όπως ισχύει

δ) τα άρθρα 39 και 40 του Ν.4701/2020 (ΦΕΚ Α’ 128)

2. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/100018/0026/30.12.2016: «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών».

3. Την εγκύκλιο Υπ. Οικ. 2/47972/0026/15.06.2018: «Οδηγίες για την τήρηση του Μητρώου Δεσμεύσεων».

4. Τον υπό κατάρτιση προϋπολογισμό του Δήμου.

5. Την αριθ. 14/2021 Μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών.

8. Την  αναγκαιότητα  της  προμήθειας με  τίτλο  «Προμήθεια  Ηλεκτρικών  Οχημάτων  και  Φορτιστών  στο  Δήμο

Χαϊδαρίου»  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  «Δράσεις  ηλεκτροκίνησης  στο  Δήμο  Χαϊδαρίου»,  η  οποία  προμήθεια

προβλέπεται να ξεκινήσει μέσα στο έτος 2023.

9. Την αναγκαιότητα έναρξης της διαγωνιστικής διαδικασίας από το τρέχον έτος, σύμφωνα με την Απόφαση 

Ένταξης στο έργο την υπ. αρ. 9612/22-10-2021 (ΑΔΑ: ΩΦΟ546ΜΤΛ6-8ΗΡ).

10. Το υπ. αρ. 47697/04-08-2022(ΑΔΑΜ: 22REQ011053440) Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Καθαριότητας &

Βιώσιμης Διαχείρισης Απορριμμάτων

Αποφασίζουμε

Α Την έγκριση της πολυετούς δαπάνης και τη δέσμευση πίστωσης ύψους συνολικού ποσού δύο εκατομμυρίων

διακοσίων εβδομήντα πέντε χιλιάδων τετρακοσίων δέκα πέντε ευρώ και ογδόντα έξι λεπτών (2.275.415,86€)
(συμπ.  Φ.Π.Α.  24%) για την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και  Φορτιστών στο Δήμο

Χαϊδαρίου»  στο  πλαίσιο  της  Πράξης  «Δράσεις  ηλεκτροκίνησης  στο  Δήμο  Χαϊδαρίου»,  το  οποίο  θα  βαρύνει
δημοσιονομικά το έτος 2023 ως εξής:

- στο τρέχον έτος 2022 μηδέν ευρώ (0,00 €) διότι η δαπάνη αφορά εξ ολοκλήρου το επόμενο έτος
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Για το επόμενο έτος η δαπάνη θα βαρύνει του Κ.Α. με τα αντίστοιχα ποσά όπως αναλυτικά παρουσιάζονται στον 

παρακάτω πίνακα:

Α/Α
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΜΗΜΑΤΑ CPV KAE ΑΝΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ
ΟΜΑΔΑ

(σε €) ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α. 24%

87.583,33

1
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΜΙΚΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

34144900-7 62.7132.0004
ΦΟΡΤΗΓΩΝ ΑΝΟΙΚΤΩΝ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΩΝ

21.020,00

2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΙΧ 34144900-7 64.7132.0002
102.730,66

24.655,36

3
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΥΟ (2) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΑΡΩΘΡΩΝ

34144900-7 62.7131.0006
361.000,00

1M3 86.640,00

4
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΙΩΝ (3) ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ

34144910-0 60.7131.0006
1.260.000,00

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ 302.400,00

23.698,80

5
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΟΔΩΝ

31158000-8 60.7135.0008
ΣΤΑΘΜΩΝ ΦΟΡΤΙΣΗΣ

5.687,71

ΣΥΝΟΛΟ 1.835.012,79 440.403,07

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 2.275.415,86€

Β Η ανωτέρω πολυετής δαπάνη αφορά στην προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Ηλεκτρικών Οχημάτων και 

Φορτιστών στο Δήμο Χαϊδαρίου» στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Χαϊδαρίου»

Γ Με την έναρξη του επόμενου οικονομικού έτους που αφορά στην υλοποίηση της δαπάνης αυτής, πρέπει να

εκδοθούν  και  να  καταχωρηθούν  αμέσως  και  κατ'  απόλυτη  προτεραιότητα,  οι  αποφάσεις  ανάληψης  της

παρούσας  πολυετούς  υποχρέωσης,  κατά  το  μέρος  που  αφορούν  την  πίστωση  για  τη  δαπάνη  που  θα

πραγματοποιηθεί εντός του έτους 2023.

Δ Η παρούσα απόφαση να κοινοποιηθεί στην οικεία Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας Ο.Τ.Α. (μέχρι την έναρξη

λειτουργίας της στην οικεία Αποκεντρωμένη Διοίκηση), προκειμένου να λαμβάνεται υπόψη κατά τον έλεγχο

νομιμότητας του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους που αφορά η σχετική δαπάνη.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ
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