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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας (Επείγουσα) Ανάθεση Αποκατάστασης Ζηµιάς Λεωφορείου  

Αυτοκινήτου ΚΗΗ 2253 του ∆ήµου ∆ιονύσου 
  

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. Στις 20.01.2016 το υπ΄ αρθµ. κυκλοφορίας ΚΗΗ 2253 όχηµα του ∆ήµου ∆ιονύσου 
κινούµενο στο προγραµµατισµένο δροµολόγιό του, συνεπλάκη σε ατύχηµα µε υπαιτιότητα 
τρίτου οχήµατος µε αρ. κυκλοφορίας ΝΧΑ 3084.  
Το ανωτέρω όχηµα του ∆ήµου ∆ιονύσου, προς αποκατάσταση της ζηµιάς που υπέστη, 
µεταφέρθηκε στο εξουσιοδοτηµένο συνεργείο της εταιρείας ERGOTRAK  και ύστερα από τον 
έλεγχο και την υποβληθείσα οικονοµική προσφορά του συνεργείου προέκυψε ότι το 
συνολικό κόστος αποκατάστασης ανέρχεται στο ποσό των 8.963,65 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%, 
ήτοι 11.114,93 ευρώ. 
Το ανωτέρω χρηµατικό ποσό καλύπτεται πλήρως από την ασφαλιστική εταιρεία Alpha 
Insurance A/S του υπαίτιου οχήµατος, ωστόσο καθώς ο νόµιµος κάτοχος του ΚΗΗ 2253 
είναι ο ∆ήµος ∆ιονύσου, η προαναφερθείσα ασφαλιστική εταιρεία πρέπει να εκδώσει 
(δίγραµµη) επιταγή εξόφλησης της δαπάνης υπέρ του ∆ήµου ∆ιονύσου, ο οποίος αφού την 
εισπράξει οφείλει να εξοφλήσει το συνεργείο σε δεύτερο χρόνο.  
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω και προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξόφληση του συνεργείου 
ERGOTRAK (χωρίς επιβάρυνση του ∆ήµου όπως προαναφέρθηκε, αφού η δαπάνη θα 
καλυφθεί από την ασφαλιστική εταιρία του υπαίτιου), παρακαλούµε για  

1. την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της ζηµιάς του οχήµατος ΚΗΗ 2253 στην 
εταιρία ERGOTRAK για ποσό 11.114,93 ευρώ (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), 
λόγω του έκτακτου γεγονότος (τρακάρισµα και επισκευή σε ειδικευµένο συνεργείο), 

2. την αποδέσµευση χρηµατικού ποσού ύψους 2.852,00€ από την ΠΑΥ 240/3-3-2016, 
(Κ.Α. 15.6263.0005 και περιγραφή «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων»), 

3. την αποδέσµευση χρηµατικού ποσού ύψους 8.263,00€ από την ΠΑΥ 247/3-3-2016, 
(Κ.Α. 15.6671 και περιγραφή «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων»), 

4. τη δέσµευση χρηµατικού ποσού ύψους 2.852,00€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 
και περιγραφή «Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων», (ΠΑΥ........../2016)  

5. τη δέσµευση χρηµατικού ποσού ύψους 8.263,00€  σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 και 
περιγραφή «Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων», (ΠΑΥ........../2016) 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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