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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για την Προµήθεια χειριστηρίου γερανού ανύψωσης 

υπόγειων κάδων  
  
1. Σύµφωνα 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. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών 

(Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ), άρθρο 32 «Προσφυγή στη 
∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ)», εδάφιο 2  
«Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις παρακάτω περιπτώσεις: 
γ). στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η 
τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές 
διαδικασίες µε διαπραγµάτευση».  

 
3. Σύµφωνα µε την Ελ. Συν. Κλιµ. ΣΤ Πράξη 103/2014 κρίθηκε ότι η Επιτροπή της ΥΑ 

3373/390/20.3.1975 συνιστά το µόνο κατά νόµο αρµόδιο όργανο µε αποφασιστική 
αρµοδιότητα για την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και ελαστικών 
επισώτρων µε την εξαιρετική διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, στην ειδικότερη 
περίπτωση της επισκευής οχηµάτων του ∆ήµου, που έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή 
έχουν ήδη διαπιστωµένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και µάλιστα ανεξαρτήτως του 
ύψους της απαιτούµενης κατά περίπτωση δαπάνης, καθόσον αρµόδιο κατά τα λοιπά 
όργανο, για τη διενέργεια διαγωνισµών στους ∆ήµους είναι η οικεία Οικονοµική 
Επιτροπή. Περαιτέρω δε, η προµήθεια των ως άνω ειδών (ήτοι των ανταλλακτικών 
οχηµάτων και των ελαστικών επισώτρων) διενεργείται σύµφωνα µε τις εκάστοτε 
ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 

 
4. Λαµβάνοντας υπ’ όψη 

1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής 

Επιτροπής, 
3. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την 

παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των 
καταργούµενων διατάξεων της περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 
4412/2016, 

4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 
του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  



5. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
6. την υπ’ αριθ. 782/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 9160/31.3.2017) για 

τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
7. τo µε αρ. πρωτ. 29137/20.9.2017 έγγραφο του Γραφείου Κίνησης της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος σχετικά µε την απώλεια του ενός χειριστηρίου γερανού ανύψωσης 
των υπόγειων κάδων από το απορριµµατοφόρο µε αριθµό κυκλοφορίας  ΚΗΙ 7256, 

8. την υπ’ αριθ. 649/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 4992/12-2-2018) µε 
την οποία αποφασίστηκε η επείγουσα ανάγκη Προµήθειας χειριστηρίου γερανού 
ανύψωσης υπόγειων κάδων  

9. την υπ’ αριθµ. 807/2018 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 5332/14.2.2018 περί 
συγκρότησης της  Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου, 

10. το γεγονός ότι ο ∆ήµος διαθέτει 10 συγκροτήµατα υπόγειων κάδων τους οποίους 
ανασηκώνει (από την υπόγεια θέση τους) γερανός που είναι τοποθετηµένος σε 
απορριµµατοφόρο αυτοκίνητο και η λειτουργία του γερανού γίνεται µε ειδικό 
χειριστήριο,   

11. το γεγονός ότι ο ∆ήµος έχει εξοπλισµένο µε τον απαραίτητο γερανό µόνο 2 
απορριµµατοφόρα αυτοκίνητα από το στόλο απορριµµατοφόρων που διαθέτει,  

12. το γεγονός ότι µετά την απώλεια του χειριστηρίου είναι πλέον δυνατή η αποκοµιδή 
απορριµµάτων των υπόγειων κάδων µόνο µε τη χρήση του ενός απορριµµατοφόρου 
µε συνέπεια να µην υπάρχει εφεδρεία γερανού και σε περίπτωση οποιασδήποτε 
τυχόν βλάβης του 2ου απορριµµατοφόρου ή γερανού του, να καταστεί αδύνατη η 
αποκοµιδή των απορριµµάτων από τα συγκροτήµατα υπόγειων κάδων. 
 

Σε υλοποίηση των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος απέστειλε Πρόσκληση 
Υποβολής Προσφοράς προς την εταιρία  “ΑΡΣΙΣ Ε.Π.Ε.” η οποία ανταποκρινόµενη 
απέστειλε προσφορά για ποσό των 4.898  Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 24%, 
και  
ελήφθη η 531/2018 Απόφαση της Επιτροπής (Γνωµοδότησης) Συντήρησης και 
Επισκευής των Οχηµάτων του ∆ήµου (αρ. Πρωτ. ∆ήµου 6454/20-2-2018) για την  
επείγουσα ανάγκη Προµήθειας χειριστηρίου γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων.  
 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως 
� εγκρίνει τη σχετική δαπάνη ποσού 4.898 €, για την επείγουσα ανάγκη Προµήθειας 

χειριστηρίου γερανού ανύψωσης υπόγειων κάδων, στην εταιρία ““ΑΡΣΙΣ Ε.Π.Ε και  
� διαθέσει το ανωτέρω ποσό µε χρέωση του Κ.Α. 20.6671.0001 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 

µεταφορικών µέσων». 
Τ ο CPV της προµήθειας είναι 34320000-6 µε τίτλο: “Μηχανολογικά ανταλλακτικά 
εκτός από κινητήρες και µέρη τους”,  
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