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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την  

Επισκευή – Συντήρηση των Μηχανηµάτων Έργου (1) ME 88139 µάρκας JCB, 
(2) ME 59570 µάρκας CASE 590, και (3) ME 84682 µάρκας CASE 580SLE, 
στα Πλαίσια της Επείγουσας Απευθείας Ανάθεσης Συντήρησης 
Χωµατουργικών Μηχανηµάτων Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου (339/2014 ΑΟΕ)   

 
ΣΧΕΤΙΚΟ: 339 / 2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
Σύµφωνα:  
 
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.  
 
2. Με την 339/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση στην 
εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. για την επισκευή και συντήρηση των εννέα (9) 
χωµατουργικών µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου για τις βλάβες και ανάγκες συντήρησης που 
έχουν αναφερθεί στην 339/2014 ΑΟΕ και για ευκολία αναζήτησης παρατίθενται ακολούθως. 

I. Μηχάνηµα µάρκας CASE ανευ πινακίδων: ακινητοποιηµένο λόγω βλάβης στην 
εντολή κίνησης. Επίσης χρειάζεται service. 

II. ME 59570 µάρκας CASE 590: ακινητοποιηµένο λόγω σαζµάν. Χρειάζεται service. 
III. ME 88139 µάρκας JCB: ακινητοποιηµένο λόγω πίσω διαφορικού και κεντρικού άξονα 

κίνησης. Επίσης χρειάζεται service, ελαστικά, ακρόµπαρα και φρένα. 
IV. ME 62344 µάρκας FODERIL: ακινητοποιηµένο λόγω διαρροής νερού και πίσω 

µπούµας. Επίσης χρειάζεται service. 
V. ME 84683 µάρκας CASE 40XT: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται έλεγχο ντιζών 

κίνησης, service, ελαστικά και αλλαγή εµπρός παρµπρίζ. 
VI. ME 122412 µάρκας KOMATSU: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται έλεγχο λόγω 

υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας και service. 
VII. ME 56384 µάρκας CASE 580S: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται τσιµούχα 

µπουκάλας και service. 
VIII. ME 84682 µάρκας CASE 580SLE: Χρειάζεται service και ελαστικά. 
IX. ME 84681 µάρκας FODERIL: Χρειάζεται service και δύο τζάµια. 

 
3. Η εταιρία ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. ξεκίνησε την επισκευή των βλαβών στα 

ανωτέρω µηχανήµατα έργου ως εξής: 
 

I. στο µηχάνηµα ME 88139 µάρκας JCB έγινε ωροµετρικό service και επισκευή 
διαφορικού και φρένων, επισκευή χειριστηρίου φορτωτή, κιβωτίου ταχυτήτων και 
άξονα µετάδοσης, ηλεκτρολογικός έλεγχος και τοποθέτηση φάρου και πίσω 
φαναριών.  
Κόστος υλικών 3.887,93 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.  
Κόστος εργασίας 1.400,40 € πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή 1.722,49 €. 



Εκκρεµεί αλλαγή ελαστικών (όπως είχε αναφερθεί στην εισήγηση µε αρ. πρωτ. 
37932/1.12.2014).  

 
II. στα µηχανήµατα ME 59570 µάρκας CASE 590 και ME 84682 µάρκας CASE 

580SLE έγινε τοποθέτηση µπαταριών 12V 125 Ah.  
Κόστος 464,94 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.  
 

Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω υλικών και εργασίας ανήλθε σε 6.075,36 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και σχετικά επισυνάπτονται τα σχετικά τιµολόγια και 
προσφορές της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε.   
 
Παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης  (6.075,36 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε χρέωση του Κ.Α. 70.6264.0001 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και Επισκευή Μηχανηµάτων Έργου για την Αντιµετώπιση Συνεπειών Φυσικών 
Καταστροφών».   
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
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