ΑΔΑ: ΩΩ2ΣΩ93-Δ3Χ

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.10.16 09:14:50
EEST
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..19η/2015..
της 12ης-10-2015
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ
Οικονοµική Επιτροπή
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01
Άγιος Στέφανος
..Αριθ. Απόφασης: ..299/2015..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της ..19ης/12-10-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..09:00.. η
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..28344/8-10-2015..
πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη,
σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για τη συµµετοχή του ∆ήµου
στο πρόγραµµα προώθησης απασχόλησης µέσω προγραµµάτων Κοινωφελούς
Χαρακτήρα (Επιχ/ση ΕΣΠΑ)».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού για την παροχή Υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Προµήθεια
Κάδων Απορριµµάτων Μηχανικής Αποκοµιδής», συνολικού προϋπολογισµού
24.981,30€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών για τη προµήθεια «Προµήθεια υπολογιστών,
εκτυπωτών, λοιπού υλικού υπολογιστών και περιφερειακών» συνολικού
προϋπολογισµού 16.666.500€».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση
Κλαδοφάγου Μηχανήµατος & Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια
ηλεκτρολογικού υλικού».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση α)Πρακτικού Νο.1 του πρόχειρου διαγωνισµού για τη «Ανάθεση
παροχής
υπηρεσιών τακτικού ελέγχου από ορκωτό ελεγκτή Λογιστή των
οικονοµικών καταστάσεων του ∆ήµου για τις χρήσεις 2014-2015» συνολικού
προϋπολογισµού 17.000,00,€ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 23% και β) Της
υπ’αριθµ 27702/01-10-2015 Γνωµοδότησης της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, για την
υπ΄αριθµ 27572/30-9-2015 υποβληθείσα ένσταση της εταιρείας «ABACUS ελεγκτική
Α.Ε» κατά του Πρακτικού Νο. 1».
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση πρακτικών της επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια
αναλωσίµων εκτυπωτών, φωτοτυπικών µηχανηµάτων και φαξ, µπαταριών και
µικροϋλικών» και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή Αποζηµίωσης
στην κα ∆έσποινα Τοκουζίδου η οποία υπέστη ζηµιά από πτώση δένδρου».
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού».
ΘΕΜΑ 10ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε ΤΣΑΚΝΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟ, ο οποίος
υπέστη ζηµιά στο ελαστικό του αυτ/του του από πτώση σε λακκούβα στο οδόστρωµα
– Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης».
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ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων
ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 150/2014 Απόφαση του
∆ηµοτικού Συµβουλίου».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Ετήσια Συνδροµή σε
λογιστική ιστοσελίδα».
ΘΕΜΑ 13ο: «5η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ Ο.Ε. 2015».
ΘΕΜΑ 14ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση
απόδοσης λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης)».
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ανταποδοτικής εισφοράς των πολιτών για την συµµετοχή στο
Πρόγραµµα ∆ηµιουργικής Απασχόλησης και Ψυχαγωγίας Παιδιών ∆ηµοτικού
Σχολείου ∆ήµου ∆ιονύσου 2015-2016».
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον προϋπολογισµό
του ∆ήµου ο.ε. 2015, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού &
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες».
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση διάθεση δαπάνης, για την αµοιβή του Προέδρου, των µελών
και της Γραµµατείας του Υπηρεσιακού Συµβουλίου Υπαλλήλων ΟΤΑ Ανατολικής
Αττικής για το έτος 2009 & 2010».
ΘΕΜΑ 18ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την
1. Προµήθεια και Εγκατάσταση Καινούργιου Ασύρµατου Αυτοµατισµού
και
2. Επισκευή
Αυτοµατισµού
Τηλεειδοποίησης
Μέσω
Κινητής
Τηλεφωνίας
στο Αντλιοστάσιο και στη ∆εξαµενή Πόσιµου Νερού της ∆ηµοτικής Ενότητας
Κρυονερίου».
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια Παροχής Υπηρεσίας
«Ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου».
ΘΕΜΑ 20ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την
Επισκευή Βλάβης Ηλεκτρικού Πίνακα, Λόγω Βραχυκυκλώµατος, Αντλιοστασίου της
∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης».
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση και
Επισκευή Ηλεκτρο-µηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών
Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση και Επισκευή Χλωριωτών Αντλιοστασίων και
∆εξαµενών»».
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση της προµήθειας «Προµήθεια
Εργαλείων και Εξοπλισµού Καθαριότητας» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Αίτηµα της κ. Μαρίνας Κλεάνθους για αποζηµίωση από πτώση δένδρου
στο όχηµα της».
ΘΕΜΑ 25ο: «Αίτηµα του κ. Ευάγγελου Καρασάββα για αποζηµίωση από πτώση του
οχήµατός του σε λακούβα».
ΘΕΜΑ 26ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε.
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Ειδών και Εξοπλισµού
Υπηρεσίας Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου».
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 ΘΕΜΑ 28ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής
και Συντήρησης των Μηχανηµάτων Έργου µάρκας UNIMOG του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 29ο: «Αίτηµα του κ. Κυριαζή Κωνσταντίνου για αποζηµίωση από πρόσκρουση
φορτηγού-αρπάγης του ∆ήµου στα κάγκελα της περίφραξης της οικίας του».
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Χιονοαλυσίδων για τα Μηχανήµατα του
∆ήµου».
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου
∆ιονύσου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Πλυστικού Μηχανήµατος».
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικού
περιπτέρου στη ∆.Ε. Ροδόπολης µε τη διενέργεια πλειοδοτικής δηµοπρασίας».
ΘΕΜΑ 33ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός
Μαΐου 2015».
ΘΕΜΑ 34ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων µηνός
Ιουνίου 2015».
ΘΕΜΑ 35ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.684,87 € για την
πληρωµή του 2ου λογαριασµού της µελέτης µε τίτλο «ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ∆.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».
ΘΕΜΑ 36ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής στο όνοµα του
υπαλλήλου του ∆ήµου Μπαλαδάκη Γεώργιου».
ΘΕΜΑ 37ο: «α) Κατακύρωση των πρακτικών της δηµοπρασίας για την ανάθεση του
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 128.000,00 €
(µε ΦΠΑ)
β) Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού του παραπάνω έργου».
ΘΕΜΑ 38ο: «Α. Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 28.430,00 € για το
έτος 2015 για το έργο: «επισκευή-στεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού
γυµναστηρίου Ροδόπολης»
Β. Κατάρτιση των όρων διακήρυξης δηµοπρασίας του έργου: «επισκευήστεγανοποίηση στέγης αίθουσας π.χ. κλειστού γυµναστηρίου Ροδόπολης».
ΘΕΜΑ 39ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια
εξοπλισµού δορυφορικής σύνδεσης οχηµάτων», β) της µελέτης και γ) των όρων
διακήρυξης του διαγωνισµού».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος Θεόδωρος
Κωστάκης ∆ηµήτριος
2. Καλαφατέλης Ιωάννης
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
3. Κοντάκης Κυριάκος
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη
Αλεξανδρής ∆ηµήτριος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου
∆ιονύσου.
Ο ∆Σ κ. Στάικος Θεόδωρος προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1ου θέµατος της Η.∆.
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Ο ∆Σ κ. Κωστάκης ∆ηµήτριος απείχε κατά τη συζήτηση των 1ου και 6ου θεµάτων της
Η.∆. λόγω συµµετοχής του στην Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού.
Αριθµός Απόφασης: ..299/2015..
 ΘΕΜΑ 28ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Επισκευής
και Συντήρησης των Μηχανηµάτων Έργου µάρκας UNIMOG του ∆ήµου
∆ιονύσου».
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση.
Σύµφωνα:
Α. ΓΕΝΙΚΑ
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.
Β. ΙΣΤΟΡΙΚΟ
2. Στις 2.4.2015, σε κατάληξη διαγωνιστικής διαδικασίας (έγκριση µε την 346/2014
Απόφαση της Ο.Ε.) που προηγήθηκε, ο ∆ήµος σύναψε:
(1) την µε αρ. πρωτοκόλλου 7481/20-03-15 σύµβαση µε την εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., και
(2) την µε αρ. πρωτοκόλλου 7482/20-03-15 σύµβαση µε την εταιρία ΙΜΠΕΞ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.,
για την προµήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση & επισκευή των µεταφορικών του
µέσων ως εξής:
µε την εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την:
o Οµάδα Α της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, και
o Οµάδα Β της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ.
και
µε την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για την:
o Οµάδα Γ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ
ΕΡΓΟΥ,
o Οµάδα ∆ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ – ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ
ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ,
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o Οµάδα Ε της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ,
o Οµάδα ΣΤ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ,
o Οµάδα Η της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, και
o Οµάδα Θ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΣΑΡΩΘΡΑ.
Επίσης στα πλαίσια της προναφερθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, ο ∆ήµος σύναψε
στις 9.7.2105 την µε αρ. πρωτοκόλλου 20115 σύµβαση µε τον προµηθευτή
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για την Οµάδα Ζ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά
Ελαστικά.
3. Με την απόφαση 134/2015 της 12.5.2015 της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης
ενός (νέου) ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» προκειµένου να
προκύψουν ανάδοχοι για τις σχετικές υπηρεσίες µε τη λήξη των συµβάσεων που
προαναφέρθηκαν στην παράγραφο (2), για τον οποίο αποσφραγίστηκαν
(ηλεκτρονικά) τα δικαιολογητικά στις 8.7.2015.
Λόγω των capital controls κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού δεν είχαν
προσκοµιστεί εγκαίρως εγγυητικές επιστολές συµµετοχής από τους συµµετέχοντες, οι
οποίες προσκοµίστηκαν έως τις 25.8.2015, και για το λόγο αυτό, καθώς επίσης λόγω
και του µεγάλου όκγου των δικαιολογητικών (ηλεκτρονικά και έντυπα) που έπρεπε να
ελεγχθούν καθώς επίσης και ενστάσεων, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης
δεν έχει ολοκληρώσει µέχρι και σήµερα το έργο της.
4. ∆εδοµένου ότι σήµερα τα ποσά των προαναφερθέντων στην παράγραφο (2)
συµβάσεων έχουν εξαντληθεί, έχοντας λάβει υπόψη και τις εργασίες για τις οποίες
έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Κίνησης τα σχετικά δελτία εντολής επισκευής και έχουν
εκτελεστεί αλλά δεν έχουν ακόµη τιµολογηθεί, προκύπτει ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να
επισκευάσει όποια νέα βλάβη οχήµατος προκύπτει.
Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι ο ∆ήµος θα συνάψει νέες συµβάσεις µε τους
αναδόχους που θα προκύψουν στα πλαίσια της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας
που προαναφέρθηκε στην παράγραφο (3), ύστερα από 6 εβδοµάδες περίπου, η
Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε µε την 264/2015 Απόφασή της την επείγουσα
απευθείας ανάθεση της Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης & Επισκευής
Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου στα παρακάτω συνεργεία για τις παρακάτω οµάδες
αυτοκινήτων – εργασιών (της µελέτης 15/2014 του προηγούµενου διαγωνισµού, µε
απόφαση έγκρισης Ο.Ε. 346/2014), από τον οποίο προέκυψαν οι ανάδοχοι της
παραγράφου (2) και ποσά:
o Στην εταιρία: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την Οµάδα Α που αφορά:
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ για συνολικό ποσό 16.000 €.
o Στην εταιρία: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για συνολικό ποσό
22.000 € για

Σελίδα 5 από 8

ΑΔΑ: ΩΩ2ΣΩ93-Δ3Χ

⇒ Οµάδα Γ που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ενδεικτικό ποσό 10.000 €),
⇒ Οµάδα ∆ που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ (ενδεικτικό
ποσό 300 €),
⇒ Οµάδα Ε της µελέτης: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ –
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ (ενδεικτικό ποσό 400 €),
⇒ Οµάδα ΣΤ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (ενδεικτικό ποσό 300
€),
⇒ Οµάδα Η που αφορά: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ
& ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ,
(ενδεικτικό ποσό 10.000 €), και
⇒ Οµάδα Θ της που αφορά: ΣΑΡΩΘΡΑ (ενδεικτικό ποσό 1.000 €).
o Στην εταιρία: ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την Οµάδα Β της µελέτης του
διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, για συνολικό ποσό
10.000 €,
o Στην εταιρία: ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για την Οµάδα Ζ που αφορά ΕΛΑΣΤΙΚΑ για
ποσό 7.000 €.
Γ. ΘΕΜΑ
5. Πέραν όµως της προαναφερθείσας ανάθεσης στα ανωτέρω 4 συνεργεία της
παραγράφου (4), εκτιµάται ότι ο ∆ήµος χρειάζεται ένα ποσό περίπου 8.000 € για να
καλύψει τις επισκευές – συντηρήσεις των πυροσβεστικών – εκχιονιστικών µάρκας
UNIMOG µε πινακίδες ΜΕ 104745 και ΜΕ 112534 που διαθέτει και τα οποία είναι
ακινητοποιηµένα - χρειάζονται service και για τα οποία απαιτείται εξειδικευµένο
συνεργείο και όχι γενικό συνεργείο, λόγω της πολυπλοκότητας και ιδιαιτερότητάς
τους, µε αποτέλεσµα τα γενικά συνεργεία να αδυνατούν να επέµβουν σε αυτά.
6. Στο σηµείο αυτό αναφέρεται ότι τα εν λόγω ΜΕ έχουν πολύ µεγάλες δυνατότητες
εκχιονισµού και επέµβασης σε πλήθος καταστάσεων έκτακτης ανάγκης, π.χ.
πληµµύρες, κλπ., και αποτελούν τη δύναµη κρούσης του ∆ήµου σε καταστάσεις
Πολιτικής Προστασίας, όπως και στους λοιπούς παρεµφερείς φορείς που τα
χρησιµοποιούν (Πυροσβεστική Υπηρεσία, εταιρίες λειτουργίας εθνικών οδών, κλπ)
για την αντιµετώπιση των συνεπειών φυσικών φαινοµένων.
∆. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ - ΕΙΣΗΓΗΣΗ
7. Για τους ανωτέρω λόγους κρίνεται ως απολύτως απαραίτητη η επείγουσα ανάθεση
της συντήρησης των πυροσβεστικών – εκχιονιστικών οχηµάτων µάρκας UNIMOG µε
πινακίδες ΜΕ 104745 και ΜΕ 112534, έτσι ώστε να είναι επιχειρησιακά πλήρως
έτοιµα για τη φθινοπωρινή - χειµερινή περίοδο, την οποία ήδη διανύουµε, οπότε
εύλογα θεωρείται ότι θα κληθούν να αντιµετωπίσουν καταστάσεις έντονων καιρικών
φαινοµένων (πληµµύρας, χιόνια, κλπ).
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8. Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε για
o την έγκριση της απευθείας ανάθεσης επισκευής και συντήρησης των
πυροσβεστικών – εκχιονιστικών µηχανηµάτων έργου µάρκας UNIMOG στην
εταιρία 24h EXPRESS SERVICE UNIMOG ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ,
η οποία διαθέτει τη σχετική τεχνογνωσία επισκευής – συντήρησης των εν λόγω
οχηµάτων και έχει προσκοµίσει από µία προσφορά για το κάθε UNIMOG του
∆ήµου (ΜΕ 104745 και ΜΕ 112534), οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν,
προϋπολογισµού 7.077,28 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λαβάνοντας
υπόψη ότι µπορεί να υπάρξει και απόκλιση 10 – 15%, το συνολικό ποσό
διαµορφώνεται σε 8.150,00 €,
o τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.150,00 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α.
µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά:
 3.150 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών
Μέσων»,
 5.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και
o την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015).
Η Οικονοµική Επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
Την εισήγηση.
Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ».
Την υπ’αριθµ. απόφαση 346/2014 της οικονοµικής επιτροπής.
Την µε αρ. πρωτοκόλλου 7481/20-03-15 σύµβαση µε την εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., και
 Την µε αρ. πρωτοκόλλου 7482/20-03-15 σύµβαση µε την εταιρία ΙΜΠΕΞ
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.,





ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει:
o Την απευθείας ανάθεση επισκευής και συντήρησης των πυροσβεστικών –
εκχιονιστικών µηχανηµάτων έργου µάρκας UNIMOG στην εταιρία 24h EXPRESS
SERVICE UNIMOG ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ, προϋπολογισµού
7.077,28 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και λαβάνοντας υπόψη ότι µπορεί να
υπάρξει και απόκλιση 10 – 15%, το συνολικό ποσό διαµορφώνεται σε 8.150,00 €,
o Τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.150,00 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α.
µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά:
 3.150 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών
Μέσων»,
 5.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και
o την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015).
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Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος
«∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
Ζαµάνης
∆ήµαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία
∆ιονύσιος, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα
Αλεξανδρής ∆ηµήτριος
Στάικος Θεόδωρος
Κωστάκης ∆ηµήτριος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
Γραφείο ∆ηµάρχου.
∆/νση Περιβάλλοντος.
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