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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση Συµπληρωµατικής ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την  

Προµήθεια Υπηρεσιών  Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου   
 
Έχοντας υπόψη:  
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των 
πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-
Μελέτες» του Ν.3463/06,  
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 
εγκύκλιο 30/19664/20.4.11, και 
δ). την 33/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η 
σκοπιµότητα της προµήθειας υπηρεσίας επισκευής, µε την προµήθεια των 
αναγκαίων ανταλλακτικών, για τα λεωφορεία ΚΗΙ7312 και ΚΗΙ7313 µάρκας ICARUS 
τα οποία εξυπηρετούν ανάγκες της δηµοτικής συγκοινωνίας, 
ε). την 90/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε 
συµπληρωµατικά στην ανωτέρω απόφαση (δ) ότι η επισκευή των προαναφερθέντων 
λεωφορείων θα γίνει στο συνεργείο ΜΙΤΣΕΛ Α.Ε. λόγω της εξειδίκευσής του στα 
λεωφορεία µάρκας ICARUS, δεδοµένου ότι η αντιπροσώπευση των εν λόγω 
(ουγγρικών) λεωφορείων έχει παύσει από την εταιρία (ΚΟΝΤΑΞΗΣ), από την οποία 
είχε γίνει η προµήθειά τους και κατόπιν παρείχε την υποστήριξή τους, και τα γενικά 
συνεργεία µε τα οποία µέχρι σήµερα κατά καιρούς έχει συµβληθεί ο ∆ήµος 
αποφεύγουν να τα επισκευάσουν, 
στ) την 187/2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η 
δαπάνη και έγινε η διάθεση συνολικής πίστωσης  20.000,00€. 
ζ) τις αριθµ. πρωτ. 21284 & 21286 /27.07.2016 οικονοµικές προσφορές της 
Αναδόχου σύµφωνα µε τις οποίες το συνολικό κόστος για την επισκευή των 
λεωφορείων διαµορφώνεται αναλυτικά ανά όχηµα:  

• στο ποσό των 10.621,47€ για το ΚΗΙ7312, και 
• στο ποσό των 14.105,00€ για το ΚΗΙ7313   

 
η) το γεγονός ότι από τον ενδελεχή έλεγχο των οχηµάτων στο οργανωµένο 
συνεργείο της Αναδόχου, σε σχέση µε τον αρχικό µακροσκοπικό έλεγχο των 
οχηµάτων στο χώρο του αµαξοστασίου, ανακύπτουν βλάβες που πρέπει να 
αντιµετωπιστούν καθώς θέτουν θέµα ασφαλείας των οχηµάτων. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’ όψιν, τα άρθρα 158 «∆απάνες» και 209 



«Προµήθειες , υπηρεσίες, Μελέτες» του Ν. 3463/06, το άρθρο 72 του Ν.3852/10, και 
το Π∆113/2010 «Περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες» προτείνεται: 
 
όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση συµπληρωµατικής συνολικής 
δαπάνης 7.000,00 € και διάθεση συνολικής ισόποσης πίστωσης σε βάρος των  
• Κ.Α. 15.6263.0005 ο.ε. 2016 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων» για ποσό 1.000,00 €, µε CPV 50118300-8 µε τίτλο «Υπηρεσίες 
Επισκευής Βλαβών Λεωφορείων», και 

• Κ.Α. 15.6671 ο.ε. 2016 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» για ποσό 
6.000,00 €, µε CPV 34310000-3 µε τίτλο «Μηχανές και Μέρη τους (Οχήµατα)» 
(ΠΑΥ …./2016). 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 

 
 Συντάκτης Προϊστάµενος 

Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος ∆νσης 
Περιβάλλοντος  

 

Ονοµ/µο   Απ. Παπαδόπουλος  
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 
Εσωτερική ∆ιανοµή: 1. Τµήµα Λογιστηρίου 

 


