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ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής και  

Συντήρησης των Μηχανηµάτων Έργου µάρκας UNIMOG του ∆ήµου 
∆ιονύσου  

 
 
Σύµφωνα:  
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή 
«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης 
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.  
 
 
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
 
2. Στις 2.4.2015, σε κατάληξη διαγωνιστικής διαδικασίας (έγκριση µε την 346/2014 Απόφαση 
της Ο.Ε.) που προηγήθηκε, ο ∆ήµος σύναψε:  
(1) την µε αρ. πρωτοκόλλου 7481/20-03-15 σύµβαση µε την εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
& ΥΙΟΙ Ο.Ε., και  
(2) την µε αρ. πρωτοκόλλου 7482/20-03-15 σύµβαση µε την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.,  
για την προµήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση & επισκευή των µεταφορικών του µέσων ως 
εξής:  
µε την εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την: 
o Οµάδα Α της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, και 

o Οµάδα Β της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ. 

και  
µε την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για την:  
o Οµάδα Γ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 

- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,  

o Οµάδα ∆ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ 
- ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ – ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ, 

o Οµάδα Ε της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
– ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, 

o Οµάδα ΣΤ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
- ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ,  



o Οµάδα Η της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, και 

o Οµάδα Θ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΣΑΡΩΘΡΑ. 

 
Επίσης στα πλαίσια της προναφερθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, ο ∆ήµος σύναψε στις 
9.7.2105 την µε αρ. πρωτοκόλλου 20115 σύµβαση µε τον προµηθευτή ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. 
για την Οµάδα Ζ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά Ελαστικά.  
 
3. Με την απόφαση 134/2015 της 12.5.2015 της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης ενός 
(νέου) ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών - Συντήρηση & 
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» προκειµένου να προκύψουν ανάδοχοι για τις 
σχετικές υπηρεσίες µε τη λήξη των συµβάσεων που προαναφέρθηκαν στην παράγραφο (2), 
για τον οποίο αποσφραγίστηκαν (ηλεκτρονικά) τα δικαιολογητικά στις 8.7.2015. 
 
Λόγω των capital controls κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού δεν είχαν 
προσκοµιστεί εγκαίρως εγγυητικές επιστολές συµµετοχής από τους συµµετέχοντες, οι 
οποίες προσκοµίστηκαν έως τις 25.8.2015, και για το λόγο αυτό, καθώς επίσης λόγω και του 
µεγάλου όκγου των δικαιολογητικών (ηλεκτρονικά και έντυπα) που έπρεπε να ελεγχθούν 
καθώς επίσης και ενστάσεων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν έχει 
ολοκληρώσει µέχρι και σήµερα το έργο της.  
 
4. ∆εδοµένου ότι σήµερα τα ποσά των προαναφερθέντων στην παράγραφο (2) συµβάσεων 
έχουν εξαντληθεί, έχοντας λάβει υπόψη και τις εργασίες για τις οποίες έχουν εκδοθεί από το 
Γραφείο Κίνησης τα σχετικά δελτία εντολής επισκευής και έχουν εκτελεστεί αλλά δεν έχουν 
ακόµη τιµολογηθεί, προκύπτει ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να επισκευάσει όποια νέα βλάβη 
οχήµατος προκύπτει.  
 
Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι ο ∆ήµος θα συνάψει νέες συµβάσεις µε τους αναδόχους που 
θα προκύψουν στα πλαίσια της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας που προαναφέρθηκε 
στην παράγραφο (3), ύστερα από 6 εβδοµάδες περίπου, η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε 
την 264/2015 Απόφασή της την επείγουσα απευθείας ανάθεση της Προµήθειας 
Ανταλλακτικών - Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου στα παρακάτω 
συνεργεία για τις παρακάτω οµάδες αυτοκινήτων – εργασιών (της µελέτης 15/2014 του 
προηγούµενου διαγωνισµού, µε απόφαση έγκρισης Ο.Ε. 346/2014), από τον οποίο 
προέκυψαν οι ανάδοχοι της παραγράφου (2) και ποσά: 
o Στην εταιρία: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την Οµάδα Α που αφορά: 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
- ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ για συνολικό ποσό 16.000 €. 

o Στην εταιρία: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για συνολικό ποσό 22.000 € 
για  
⇒ Οµάδα Γ που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ενδεικτικό ποσό 10.000 €), 

⇒ Οµάδα ∆ που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ (ενδεικτικό ποσό 300 €), 

⇒ Οµάδα Ε της µελέτης: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - 
ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
(ενδεικτικό ποσό 400 €), 

⇒ Οµάδα ΣΤ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (ενδεικτικό ποσό 300 €), 

⇒ Οµάδα Η που αφορά: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, (ενδεικτικό  ποσό 
10.000 €), και  

⇒ Οµάδα Θ της που αφορά: ΣΑΡΩΘΡΑ (ενδεικτικό ποσό 1.000 €). 
o Στην εταιρία: ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την Οµάδα Β της µελέτης του διαγωνισµού που 

αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, για συνολικό ποσό 10.000 €, 

o Στην εταιρία: ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για την Οµάδα Ζ που αφορά ΕΛΑΣΤΙΚΑ για ποσό 
7.000 €. 



 
 
Γ. ΘΕΜΑ 
 
5. Πέραν όµως της προαναφερθείσας ανάθεσης στα ανωτέρω 4 συνεργεία της παραγράφου 
(4), εκτιµάται ότι ο ∆ήµος χρειάζεται ένα ποσό περίπου 8.000 € για να καλύψει τις επισκευές 
– συντηρήσεις των πυροσβεστικών – εκχιονιστικών µάρκας UNIMOG µε πινακίδες ΜΕ 
104745 και ΜΕ 112534 που διαθέτει και τα οποία είναι ακινητοποιηµένα - χρειάζονται 
service και για τα οποία απαιτείται εξειδικευµένο συνεργείο και όχι γενικό συνεργείο, λόγω 
της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητάς τους, µε αποτέλεσµα τα γενικά συνεργεία να 
αδυνατούν να επέµβουν σε αυτά. 
 
6. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι τα εν λόγω ΜΕ έχουν πολύ µεγάλες δυνατότητες 
εκχιονισµού και επέµβασης σε πλήθος καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, π.χ. πληµµύρες, 
κλπ., και αποτελούν τη δύναµη κρούσης του ∆ήµου σε καταστάσεις Πολιτικής Προστασίας, 
όπως και στους λοιπούς παρεµφερείς φορείς που τα χρησιµοποιούν (Πυροσβεστική 
Υπηρεσία, εταιρίες λειτουργίας εθνικών οδών, κλπ)  για την αντιµετώπιση των συνεπειών 
φυσικών φαινοµένων. 
 
 
∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
 
7. Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη η επείγουσα ανάθεση της 
συντήρησης των πυροσβεστικών – εκχιονιστικών οχηµάτων µάρκας UNIMOG µε πινακίδες 
ΜΕ 104745 και ΜΕ 112534, έτσι ώστε να είναι επιχειρησιακά πλήρως έτοιµα για τη 
φθινοπωρινή - χειµερινή περίοδο, την οποία ήδη διανύουµε, οπότε εύλογα θεωρείται ότι θα 
κληθούν να αντιµετωπίσουν καταστάσεις έντονων καιρικών φαινοµένων (πληµµύρας, χιόνια, 
κλπ). 
 
8. Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε για  
o την έγκριση της απευθείας ανάθεσης επισκευής και συντήρησης των πυροσβεστικών – 

εκχιονιστικών µηχανηµάτων έργου µάρκας UNIMOG στην εταιρία 24h EXPRESS 
SERVICE UNIMOG ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, η οποία διαθέτει τη σχετική 
τεχνογνωσία επισκευής – συντήρησης των εν λόγω οχηµάτων και έχει προσκοµίσει από 
µία προσφορά για το κάθε UNIMOG του ∆ήµου (ΜΕ 104745 και ΜΕ 112534), οι οποίες 
επισυνάπτονται στο παρόν, προϋπολογισµού 7.077,28 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ και λαβάνοντας υπόψη ότι µπορεί να υπάρξει και απόκλιση 10 – 15%, το συνολικό 
ποσό διαµορφώνεται σε 8.150,00 €,  

o τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.150,00 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις 
αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 
� 3.150 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
� 5.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και  

o την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015).  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος 

Ύδρευσης και 
Πρασίνου & 
Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Θ. Ραφτακόπουλος Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 
 
 


