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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης &  

Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου. 
 
Σχετικό: 154/2016 ΑΟΕ της 24.5.2016 
 
 
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 ανωτέρω σχετική (154/2016/24.5.2016) απόφαση της Ο.Ε. έγινε απευθείας 
ανάθεση, µε τη διαδικασία του επείγοντος, σε 4 συνεργεία επισκευών, 
συµπεριλαµβανοµένου της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, για τα οχήµατα 
του ∆ήµου δεδοµένου ότι, για λόγους που εξηγήθηκαν στο εισηγητικό της εν λόγω 
απόφασης της Ο.Ε., η εισήγηση προς το ∆.Σ. για την έγκριση σκοπιµότητας της σχετικής 
προµήθειας έγινε στις 13.5.2016 (αρ. πρωτ. 12054) και µέχρι την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας ανάδειξης αναδόχου/ων ο ∆ήµος δεν θα είχε ενεργή σύµβαση µε συνεργεία 
επισκευών. 
 
3. Σε συνέχεια της έγκρισης της προαναφερθείσας σκοπιµότητας από το ∆.Σ. (90/2016 
Α∆Σ), ο ∆ήµος διενήργησε ανοικτό διαγωνισµό (198/2016/21.6.2016 ΑΟΕ) για «Προµήθεια 
Ανταλλακτικών – Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», ενδεικτικού 
προϋπολογισµού 960.000 € στις 26.8.2017 (µε αποσφράγιση 1.9.2016).  
 
4. Εν τω µεταξύ το χρηµατικό υπόλοιπο των συµβάσεων µε τα 3 από τα 4 συνεργεία της 
παραγράφου 2 εξαντλούνται, αφού το υπόλοιπο ανά συνεργείο, µετά και τις εκκρεµούσες 
εκδόσεις τιµολογίων για εργασίες που έχουν όµως ήδη εκτελεσθεί, ανέρχεται στα κατωτέρω 
ποσά περίπου: 
Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε.: 13.000 € (από σύµβαση 75.000€),  
Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε.: 15.000 € (από σύµβαση 40.000€), και  
Πανουσάκης Α.Ε.: 10.000 € (από σύµβαση 45.000€).  
 
5. ∆εδοµένου ότι 

I. η υπογραφή σύµβασης/εων µε τον ανάδοχο/ους που θα προκύψουν στα πλαίσια 
της διαδικασίας της ανωτέρω παραγράφου 3 δεν προβλέπεται να γίνει πριν το 
τέλος του 2016 – αρχές 2017, και  



II. τα αυτοκίνητα του ∆ήµου λόγω της εντατικής (καθηµερινής) χρήσης και της 
παλαιότητάς τους παρουσιάζουν καθηµερινά βλάβες και απαιτείται ο ∆ήµος να 
έχει ενεργή σύµβαση µε συνεργείο/α επισκευής τους,  

καθίσταται αναγκαία η επείγουσα απευθείας ανάθεση σε σχετικά συνεργεία της 
συντήρησης – επισκευής των οχηµάτων του ∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένου της 
προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, ειδάλλως ο στόλος θα ακινητοποιείται µε 
την παραµικρή εκδήλωση βλάβης. 

 
6. Το συνολικό ποσό της επείγουσας απευθείας ανάθεσης προτείνεται να είναι 120.000 €, το 
οποίο εκτιµάται, στη βάση της σχετικής εµπειρίας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος / Γραφείου 
Κίνησης, ότι θα καλύψει αρκετό διάστηµα, πιθανόν και όλο, από όσο θα απαιτηθεί µέχρι την 
υπογραφή σύµβασης/ων µε τον ανάδοχο/ους της διαδικασίας του ανοικτού διαγωνισµού 
που βρίσκεται σε εξέλιξη (παράγραφος 3), επιµερισµένου ανά συνεργείο ως εξής: 
Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε.: 60.000 €,    
Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε.: 40.000 €, και   
Πανουσάκης Α.Ε.: 20.000 €.   
 
6. Κατόπιν τούτων, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει  

I. την απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος, στη βάση των προαναφερθέντων, της  
συντήρησης – επισκευής των οχηµάτων του ∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένου της 
προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, στα ίδια συνεργεία µε αυτά της 
προηγούµενης, παρόµοιας, απόφασης (154/2016), και συγκεκριµένα στους 

a. Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε., για ποσό 60.000 € 
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), για τις οµάδες της σύµβασης της 
18.1.2016 (η οποία υπογράφει κατόπιν του πλέον πρόσφατου ανοικτού 
διαγωνισµού (2015)):  

ΟΜΑ∆Α Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  
ΟΜΑ∆Α Β: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  
ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  

b. Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε. για ποσό 40.000 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ), για τις οµάδες της σύµβασης της 20.1.2016 (η οποία υπογράφει 
κατόπιν του πλέον πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)): 

ΟΜΑ∆Α Θ: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  

c. Πανουσάκης Α.Ε. για ποσό 20.000 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), 
για τις οµάδες της σύµβασης της 21.3.2016 (η οποία υπογράφει κατόπιν 
του πλέον πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)): 

ΟΜΑ∆Α Η: ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 
- ∆ΙΛΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΑ)  

II. την έγκριση δαπάνης 120.000 €, 
III. τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 120.00,00 € σε βάρος των παρακάτω 

Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 
o 3.000 € στον Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o 10.000 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 11.000 € στον Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o 5.000 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 10.000 € στον Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o 11.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 6.000 € στον Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 



o 6.000 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 10.000 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o 33.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων»,  
o 4.000 € στον Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», και 
o 11.000 € στον Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων»,  
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2016).  

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
 

 Προϊστάµενος Ύδρευσης και 
Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    
 


