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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..38η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 4ης-12-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..463/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..38ης/4-12-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..4η ∆εκεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
41547/30-11-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ  Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ». 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 

Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων 
του ∆ήµου». 

ΘΕΜΑ 1ο: «4η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ∆ΗΜΟΥ  Ο.Ε. 2018». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας ανοιχτού διεθνούς διαγωνισµού για την παροχή 
υπηρεσιών “ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - 
ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ». Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση µελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης και συγκρότηση 
επιτροπής διενέργειας διαγωνισµού για την παροχή υπηρεσιών 
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ  ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ - ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ 
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART 
CITIES, ΜΕ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ”». 
Απεσύρθη 
ΘΕΜΑ 4ο: «Περί Καθορισµού του Πλαισίου Τιµολογιακής Πολιτικής που θα 
ακολουθηθεί για το ∆ηµοτικό Γυµναστήριο». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισµός των Όρων ∆ιακήρυξης και 
Συγκρότηση Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση 
Πολιτιστικών και Καλλιτεχνικών ∆ράσεων Επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου”, 
µε ∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή 
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ. 
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τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση  στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, 
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους  του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αίτηµα της  κ. Μαύρου ∆ήµητρας  περί καταβολής αποζηµίωσης  
για ζηµιά του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση σε κοµµένο κορµό δέντρου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Ενοποίηση και καθορισµός τελών λειτουργίας των κοιµητηρίων 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 9ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ 

ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  1. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
3. Τσούκας Παναγιώτης    2. Κοντάκης Κυριάκος. 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    3. Κριεµάδης Στέφανος. 
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
 
Ο ∆.Σ Καλαφατέλης Ιωάννης προσήλθε στο 4ο θέµα της Η.∆ 
Η ∆.Σ Ντούντα Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα απεχώρησε στο 9ο θέµα της 
Η.∆ 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος 
«Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής (µε την 
Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου». 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Επείγουσα Απευθείας 
Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων 
Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου» ως κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..463/2018.. 
 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 

Επισκευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων 
του ∆ήµου». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 

 
1. Για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων των Ν.Π.∆.∆. (µεταξύ των 
οποίων και των ∆ήµων) που εδρεύουν στην ∆ιοικητική Περιφέρεια Νοµού 
πλην της Περιοχής τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (Α.Ν. 44/1936) 
εφαρµόζεται η καθοριζοµένη στις παραγράφους 3α (διαθέτουν δικό τους 
συνεργείο) και 3β (δεν διαθέτουν δικό τους συνεργείο) της ανωτέρω 
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Απόφασης διαδικασία, η οποία αφορά τα ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στην 
περιοχή τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης, µε κάποιες διαφοροποιήσεις, που 
ενσωµατώθηκαν στις διαδικασίες, όπως περιγράφονται παρακάτω (περ. (γ) 
της Απόφασης Προεδρίας της Κυβέρνησης 3373/390/75). Αντίστοιχη είναι 
η διαδικασία και για τα ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως 
∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (Ελ. Συν. Τµ. 6 Απόφαση 243/2014). 

 
2. 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. 

 
3. Αντίστοιχα, µε την Ελ. Συν. Κλιµ. Ζ Πράξη 129/2014 (Μη ανακλητέα από 
την Ελ. Συν. Τµ. 6 Απόφαση 3066/2014) κρίθηκε ότι η Επιτροπή της υ.α. 
οικ. 3373/390/20.3.1975 είναι αρµόδια για την ανάθεση σε εξωτερικό 
ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης οχηµάτων, µόνο 
όµως για όσα οχήµατα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη 
διαπιστωµένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση 
ότι έχει τηρηθεί η διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια υπουργική 
απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως ενδεικτικά σε αυτήν της 
διενέργειας διαγωνισµού από τους δήµους για την ανάδειξη αναδόχου για 
τη σύναψη συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο τη συντήρηση και επισκευή 
οχηµάτων, στην οποία θα καθορισθούν οι όροι που διέπουν τις επιµέρους 
εκτελεστικές συµβάσεις (call-offs) και ιδίως οι τιµές και ενδεχοµένως οι 
προβλεπόµενες ποσότητες, αρµόδιο αποκλειστικά όργανο για τον 
καθορισµό των όρων, τη διενέργεια και την κατακύρωση του διαγωνισµού 
είναι η Οικονοµική Επιτροπή των δήµων. (Ελ. Συν. Κλιµ. Τµ. 7 Πράξη 
119/2016) 

 
4. Σύµφωνα µε το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το 
άρθρο 203 εδ. 3 του N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) «Μεταρρύθµιση 
του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και 
αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - 
Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας 
των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την 
πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών 
και άλλες διατάξεις 
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
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αρµοδιότητες:  
α) …, δ1) Αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας 
ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις» … ε) µε την 
επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, 
συντάσσει τη διακήρυξη, ….» 

 
5. Σύµφωνα µε την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 
όπως αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018:  
«Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος: … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 
και διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε 
αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 
προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη εξειδίκευση της 
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του 
δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. …».  

 
6. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου έχει εγκαίρως εισηγηθεί την 
υλοποίηση ανοικτού διαγωνισµού ανάδειξης αναδόχων συντήρησης – 
επισκευής των οχηµάτων του ∆ήµου (εισήγηση προς ΟΕ µε αρ. πρωτ. 
17988/17.5.2018 – 18REQ003177803 2018-05-30). Ο σχετικός 
διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 4.9.2018 (διακήρυξη 18PROC003540075 
2018-08-07) και µέχρι σήµερα δεν έχει καταλήξει στην ανακήρυξη σχετικών 
αναδόχων. 

 
7. Σύµφωνα µε την Πράξη 73/23.4.2018 του VII Τµήµατος του Ελεγκτικού 
Συνεδρίου «Η κατεπείγουσα δε αυτή ανάγκη (σηµείωση: για την απευθείας 
ανάθεση παροχής υπηρεσιών συντήρησης – επισκευής οχηµάτων) δεν 
οφείλεται σε υπαιτιότητα του ∆ήµου, καθώς δεν αποδείχθηκε ότι τα αρµόδια 
όργανά του, ενώ γνώριζαν ότι τα δηµοτικά οχήµατα και οι υπερκατασκευές 
τους έχρηζαν επισκευών και συντήρησης, καθυστέρησαν να εγκρίνουν τη 
διενέργεια του σχετικού διαγωνισµού, ο οποίος κατά την έγκριση της 
απευθείας ανάθεσης βρισκόταν ακόµη σε εξέλιξη. Συνεπώς, η απευθείας 
ανάθεση της παροχής των υπηρεσιών αυτών και, κατ’ επέκταση, η 
ελεγχόµενη δαπάνη είναι νόµιµες».  

 
8. Επίσης σύµφωνα µε την Πράξη 73/23.4.2018 του VII Τµήµατος του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου «Εξάλλου, το επείγον δεν αναιρείται από µόνο το 
γεγονός ότι από τις επιθεωρήσεις των οχηµάτων µέχρι τη σύναψη του 
συµφωνητικού µε την ανάδοχο µεσολάβησε χρονικό διάστηµα τεσσάρων 
µηνών περίπου, καθώς το χρονικό αυτό διάστηµα δεν υπερβαίνει τα 
ανώτατα χρονικά όρια ενέργειας και διεκπεραίωσης για τη διοίκηση, µετά τα 
οποία δε θα µπορούσε να δικαιολογηθεί (πρβλ. ΕΣ ΚΠΕ∆ VII Τµ. 
242/2017)». 

 
9. Στη συνέχεια παρατίθενται ανάγκες επισκευής – συντήρησης ανά 
συνεργείο ως εξής:  

 
1. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 

05.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας  ΚΗΙ 3120 όχηµα µάρκας 
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MAZDA (ηµιφορτηγό 4x4) της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 
οικιακών και λοιπών απορριµµάτων που συλλέγονται από τις πολύ 
στενούς οδούς του ∆ήµου (στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τα άλλα 
µικρά ή µεγάλα απορριµµατοφόρα) και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο 
(δεν παίρνει µπροστά και  µετά από µηχανολογικό έλεγχο χρήζει 
αλλαγή µπαταρίας και έλεγχο φρένων γιατί σφυρίζουν) [Απόφαση 929 
της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου 
(807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)] . 
 

2. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
09.11.2018 για το  µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3019 φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο µάρκας ΤΟΥΟΤΑ  της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου 
∆ιονύσου  το οποίο χρησιµοποιείται καθηµερινά για τη συντήρηση και 
καλή λειτουργία του συνόλου του δικτύου υδροδότησης και το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο επειδή έµεινε στο δρόµο και σε επί τόπου έλεγχο 
που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν φορτίζουν οι µπαταρίες και 
παρουσιάζει πρόβληµα µε τον εγκέφαλο και το δυναµό του. [Απόφαση 
930 της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου 
(807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)]. Το εν λόγω όχηµα πρέπει 
επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι είναι πρακτικά το «κινητό 
συνεργείο» της Υπηρεσίας Ύδρευσης µε εργαλεία και υλικά άµεσης 
επέµβασης για την αποκατάσταση βλαβών ύδρευσης ακόµη και σε 
ώρες µη λειτουργίας του ∆ήµου και της Αποθήκης Υλικών του ώστε να 
είναι δυνατή η αποκατάσταση µικρών βλαβών µετά τη λήξη του 
ωραρίου και τα Σαββατοκύριακα. 

 
3. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 

12.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2308 φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο µάρκας MITSUBISHI της Υπηρεσίας Ύδρευσης του 
∆ήµου ∆ιονύσου  το οποίο χρησιµοποιείται καθηµερινά για τη 
συντήρηση και καλή λειτουργία του συνόλου του δικτύου υδροδότησης 
και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο επειδή έµεινε στο δρόµο και στον 
έλεγχο που έγινε διαπιστώθηκε ότι δεν φορτίζουν οι µπαταρίες του. 
[Απόφαση 931 της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων 
του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)]. Το εν λόγω 
όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί γιατί η Υπηρεσία Ύδρευσης 
καθηµερινά είναι επιφορτισµένη µε τη συντήρηση και καλή λειτουργία 
του συνόλου του δικτύου υδροδότησης το οποίο είναι παλιό και 
παρουσιάζει καθηµερινά πολλές βλάβες, καθώς ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
διαθέτει σχετική αυτονοµία από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ.  
 

4. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
19.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3041όχηµα µάρκας 
MAZDA (ηµιφορτηγό 4x4) της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 
οικιακών και λοιπών απορριµµάτων που συλλέγονται από τις πολύ 
στενούς οδούς του ∆ήµου (στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τα άλλα 
µικρά ή µεγάλα απορριµµατοφόρα) και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο 
(έµεινε από συµπλέκτη) [Απόφαση 932 της Επιτροπής Συντήρησης και 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 Απόφαση 
∆ηµάρχου)] . 
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5. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 

19.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7261 επιβατικό όχηµα 
(µάρκας HYUNDAI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο (έµεινε στο δρόµο βγάζοντας ένδειξη στο ταµπλό του 
για αισθητήρα καυσίµων). Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από 
τη ∆/νση Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων 
ενδεικτικά µεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού, κάλυψη 
δροµολογίων αστικής συγκοινωνίας κ.α., [Απόφαση 933 της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 
Απόφαση ∆ηµάρχου)] . 
 

6. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
20.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2155 όχηµα Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου (πυροσβεστικό), είναι 
ακινητοποιηµένο λόγω ότι δεν παίρνει µπροστά και µετά από έλεγχο 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει πρόβληµα στο δυναµό και δεν φορτίζουν οι 
µπαταρίες [Απόφαση 934 της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής 
Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)]. Το 
εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και δη το Τµήµα της Πολιτικής Προστασίας 
είναι επιφορτισµένο 365 ηµέρες το χρόνο Χ 24ώρες το εικοσιτετράωρο 
για την αντιµετώπιση εκτάκτων καταστάσεων που ανακύπτουν κυρίως 
από φυσικά φαινόµενα (π.χ. πυρκαγιές, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, 
εγκλωβισµοί, αυτοχειρίες κτλ), αλλά και από ανθρώπινες ενέργειες 
ακούσιες ή µε πρόθεση. Γεγονότα που από τη φύση τους είναι 
απρόβλεπτα και αστάθµιστα ως προς το χρόνο εκδήλωσης αυτών, 
αλλά όταν ανακύπτουν θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή ή την περιουσία 
πολιτών. Πέραν τούτων, πρόκειται για ένα όχηµα που είναι ενταγµένο 
στο σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας αλλά και της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
 

7. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
26.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3175 όχηµα µάρκας 
FORD (ηµιφορτηγό 4x4) της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 
οικιακών και λοιπών απορριµµάτων που συλλέγονται από τις πολύ 
στενούς οδούς του ∆ήµου (στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση τα άλλα 
µικρά ή µεγάλα απορριµµατοφόρα) και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο 
λόγω διαρροής στο κύκλωµα ψύξης (νερό ψυγείου), διακοπών στον 
κινητήρα και κοπανάει στους µπροστινούς τροχούς, ενώ απαιτείται και 
αλλαγή στο λουρί του δυναµό. [Απόφαση 935 της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 
Απόφαση ∆ηµάρχου)] . 
 

8. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
16.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6140 όχηµα µάρκας 
ΜΙΤSUBISHI (ηµιφορτηγό 4x4) της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή οικιακών και λοιπών απορριµµάτων που συλλέγονται από 
τις πολύ στενούς οδούς του ∆ήµου (στις οποίες δεν έχουν πρόσβαση 
τα άλλα µικρά ή µεγάλα απορριµµατοφόρα) και το οποίο είναι 
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ακινητοποιηµένο λόγω µίζας (δεν παίρνει µπροστά) [Απόφαση 936 της 
Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου 
(807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)] . 

 
9. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 

3.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας KHO6028 επιβατικό όχηµα 
(µάρκας SUZUKI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο 
λόγω βλάβης δίσκο-πλατό. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται 
από τη ∆/νση Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων 
ενδεικτικά για αυτοψίες και έλεγχο αποκοµιδής απορριµµάτων και 
ογκωδών αντικείµενων από τους επόπτες καθαριότητας καθώς και για 
τη µεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού [Απόφαση 937 της 
Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου 
(807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)].  
 

10.  «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
14.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας  ΚΗΗ2172 επιβατικό όχηµα 
(µάρκας SUZUKI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο 
λόγω του ότι χτύπαγε το µπροστινό σύστηµα και ήταν επικίνδυνο στην 
οδήγηση. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά 
µεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού, κάλυψη δροµολογίων αστικής 
συγκοινωνίας.  [Απόφαση 938 της Επιτροπής Συντήρησης και 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 Απόφαση 
∆ηµάρχου)].  
 

11. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
26.10.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗI3109 επιβατικό όχηµα 
(µάρκας HYUNDAI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο λόγω του ότι δεν παίρνει µπροστά (δυναµό - µίζα - 
µπαταρία). Χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες του 
προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ήτοι για την περίθαλψη 
υπερηλίκων και γενικότερα ευπαθώς ατόµων [Απόφαση 939 της 
Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου 
(807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)].  
 

12. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
26.10.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ9646 µάρκας FORD 
όχηµα της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού είναι ακινητοποιηµένο  λόγω 
βλάβης στο δίσκο - πλατό [Απόφαση 940 της Επιτροπής Συντήρησης 
και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 Απόφαση 
∆ηµάρχου)]. Η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού καθηµερινά είναι 
επιφορτισµένη µε τη συντήρηση και καλή λειτουργία του συνόλου του 
δικτύου φωτισµού αλλά και της συντήρησης του συνόλου των 
δηµοτικών κτηρίων – εγκαταστάσεων (π.χ αντλιοστάσια ύδρευσης 
σχολικές µονάδες κτλ). Γίνεται αντιληπτό ότι η µη άµεση ανταπόκριση 
σε οποιαδήποτε βλάβη του δικτύου θα είχε άµεσες επιπτώσεις στη 
∆ηµόσια Υγεία και Ασφάλεια. Προκείµενου για την αντιµετώπιση αυτής 
της ανάγκης η Υπηρεσία Ηλεκτροφωτισµού διαθέτει ένα σύνολο από 
εξοπλισµό ο οποίος περιλαµβάνει και σχετικά οχήµατα.  
 

13. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 
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26.10.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας  ΚΗΙ9647 φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο (µάρκας FORD) του ∆ήµου ∆ιονύσου χρησιµοποιείται 
από την υπηρεσία ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών είναι 
ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κοπάναγε το µπροστινό σύστηµα 
[Απόφαση 941 της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων 
του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)]. Η Υπηρεσία 
Ύδρευσης καθηµερινά είναι επιφορτισµένη µε τη συντήρηση και καλή 
λειτουργία του συνόλου του δικτύου υδροδότησης το οποίο είναι παλιό 
και παρουσιάζει καθηµερινά πολλές βλάβες, καθώς ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
διαθέτει σχετική αυτονοµία από το δίκτυο της ΕΥ∆ΑΠ. Γίνεται 
αντιληπτό ότι η µη άµεση ανταπόκριση σε οποιαδήποτε βλάβη του 
δικτύου θα έχει άµεση επίπτωση στην εξυπηρέτηση του κοινού για ένα 
τόσο ευαίσθητο κοινωνικό αγαθό (ΝΕΡΟ ) και στη ∆ηµόσια Υγεία. 
Προκείµενου για την αντιµετώπιση αυτής της ανάγκης η Υπηρεσία 
Ύδρευσης διαθέτει ένα σύνολο από εξοπλισµό ο οποίος περιλαµβάνει 
και σχετικά οχήµατα.  
 

14. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 
19.10.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ84682 όχηµα της 
Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου ∆ιονύσου (εσκαφέας - φορτωτής), το 
οποίο χρησιµοποιείται καθηµερινά µε τη συντήρηση και καλή 
λειτουργία του συνόλου του δικτύου υδροδότησης και το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο λόγω προβλήµατος στο δυναµό του. Το εν λόγω 
όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος το 
χρειάζεται καθηµερινά αφού δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 
άλλο εφεδρικό στη θέση του λόγω του ότι όλα τα υπόλοιπα παρόµοια 
διαθέσιµα µηχανήµατα (τα οποία είναι 4 χρησιµοποιούνται ήδη σε 
σηµαντικές καθηµερινές εργασίες όπως επούλωση λακκουβών, 
φόρτωση κλαδοτεµαχιστικού µηχανήµατος του ∆ήµου, βλάβες 
ύδρευσης στο ιδιαίτερα παλαιό και εκτεταµένο δίκτυο ύδρευσης του 
∆ήµου) είναι απασχοληµένα [Απόφαση 942 της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 
Απόφαση ∆ηµάρχου]. 
 

15. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 
30.12.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας  ΚΗΗ2309 όχηµα Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου (πυροσβεστικό), είναι 
ακινητοποιηµένο (έµεινε από µπαταρίες) [Απόφαση 943 της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 
Απόφαση ∆ηµάρχου)]. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να 
επισκευαστεί δεδοµένου ότι η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και δη το 
Τµήµα της Πολιτικής Προστασίας είναι επιφορτισµένο 365 ηµέρες το 
χρόνο Χ 24ώρες το εικοσιτετράωρο για την αντιµετώπιση εκτάκτων 
καταστάσεων που ανακύπτουν κυρίως από φυσικά φαινόµενα (π.χ. 
πυρκαγιές, πληµµύρες, χιονοπτώσεις, εγκλωβισµοί, αυτοχειρίες κτλ), 
αλλά και από ανθρώπινες ενέργειες ακούσιες ή µε πρόθεση. Γεγονότα 
που από τη φύση τους είναι απρόβλεπτα και αστάθµιστα ως προς το 
χρόνο εκδήλωσης αυτών, αλλά όταν ανακύπτουν θέτουν σε κίνδυνο τη 
ζωή ή την περιουσία πολιτών. Πέραν τούτων, πρόκειται για ένα όχηµα 
που είναι ενταγµένο στο σχεδιασµό Πολιτικής Προστασίας της 
Περιφέρειας αλλά και της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. 
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16. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 
19.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5526 όχηµα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο 
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών 
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κατά 
την αποκοµιδή έσπασαν τα στηρίγµατα βάσης του κεντρικού µύλου µα 
αποτέλεσµα µετατόπισης του µύλου επάνω στο αµάξωµα. [Απόφαση 
944 της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου 
(807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)]. Το εν λόγω όχηµα πρέπει 
επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό απορριµµατοφόρο 
όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιµα 
απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην υλοποίηση του καθηµερινού 
προγράµµατος αποκοµιδής απορριµµάτων. 
 

17. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 
23.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5524 όχηµα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο 
MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών 
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κατά 
την αποκοµιδή µπλόκαραν οι αισθητήρες εντολής ανύψωσης του 
κάδου απορριµµάτων µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να συνεχιστεί το 
δροµολόγιο  του. [Απόφαση 945 της Επιτροπής Συντήρησης και 
Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 Απόφαση 
∆ηµάρχου)]. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί 
δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο 
εφεδρικό απορριµµατοφόρο όχηµα στη θέση του αφού όλα τα 
υπόλοιπα διαθέσιµα απορριµµατοφόρα χρησιµοποιούνται στην 
υλοποίηση του καθηµερινού προγράµµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων. 
 

18. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
22.10.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3183 όχηµα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Φορτηγό µε αρπάγη 
µάρκας IVECO), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή ογκωδών 
οικιακών και βιοαποδοµήσιµων (κλαδιά) απορριµµάτων και το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο επειδή κατά την αποκοµιδή έπαθε ρωγµή ο 
πείρος συγκράτησης του γερανού. Επίσης παρουσιάστηκαν ρήγµατα 
στις αρθρώσεις του γερανού.[Απόφαση 946 της Επιτροπής 
Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 
Απόφαση ∆ηµάρχου)].  
 

19. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 
23.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6247 όχηµα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο 
ISUZU), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή οικιακών 
απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι κατά 
την αποκοµιδή έσπασε ο µοχλός εντολής ανύψωσης του κάδου 
απορριµµάτων µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να συνεχιστεί το 
δροµολόγιο του και να µην έχει τη δυνατότητα να εκτελεί έργο 
αποκοµιδής [Απόφαση 947 της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής 
Οχηµάτων του ∆ήµου (807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)]. Το 
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εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι είναι 
το µικρό απορριµµατοφόρο που µπορεί να µπαίνει στα στενά και 
αδιέξοδα του Αγίου Στεφάνου ή της Άνοιξης και ο ∆ήµος δεν έχει τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό απορριµµατοφόρο 
όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιµα 
απορριµµατοφόρα είναι µεγάλα και υπάρχει µόνο ένα ακόµη µικρό το 
οποίο όµως είναι πλήρους απασχόλησης σε παρεµφερές έργο στην 
υλοποίηση του καθηµερινού προγράµµατος αποκοµιδής 
απορριµµάτων. 
 

20. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
22.11.2018 για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6169 όχηµα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου (press containers 
ΚΑΟΥΣΣΗΣ), το οποίο καθηµερινά χρησιµοποιείται για τη µεταφορά 
των οικιακών και λοιπών απορριµµάτων  του ∆ήµου προς το ΧΥΤΑ και 
είναι το µοναδικό που διαθέτει ο ∆ήµος για την εν λόγω εργασία, και το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι χάλασε ο κινητήρας 
(σταµάτησε να λειτουργεί) που συµπιέζει τα σκουπίδια και ο τεχνικός 
έλεγχος διαπίστωσε πρόβληµα τροφοδοσίας καυσίµου [Απόφαση 948 
της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου 
(807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου)].  
 

Για έκαστο των ανωτέρω, το Γραφείο Κίνησης του ∆ήµου (Επιτροπή 
Συντήρησης και Επισκευής των Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου - 
807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου) έλαβε αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις 
– οικονοµικές προσφορές µε τις αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες και τα 
ανταλλακτικά ή τα εξαρτήµατα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν ως 
ακολούθως:  
 

1. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  2.162,09 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ3120. 

2. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό 1.228,71 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%,   για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ3019. 

3. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  394,52 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%,    για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2308 

4. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  625,62 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%,   για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ3041. 

5. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  670,71 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%,   για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ7261. 

6. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  563,61 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%,   για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2155. 

7. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  1.354,97 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ3175. 

8. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  1.535,34 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΟ6140. 

9. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  1.864,50 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΟ6028. 

10. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  1.320,01 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2172. 

11. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  676,35 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%,    για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ3109. 

12. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  1.053,98 € συµπεριλαµβανοµένου 
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του ΦΠΑ 24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ9646. 
13. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  800,34 € συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%,   για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ9647. 
14. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  223,20 € συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%,   για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΜΕ84682. 
15. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  133,92 € συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%,   για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2309. 
16. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 4.520,98,€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%,           για  το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ5526. 
17. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 382,48€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%,               για  το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ5524. 
18. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 2.860,93€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%,            για  το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΙ3183. 
19. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 473,06€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%,               για  το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ6247. 
20. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 942,13€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ6169. 
 

Τα ανωτέρω ποσά είναι ανά συνεργείο (συγκεντρωτικά) ως εξής: 
1. ΜΑΓΓΙΝΑΣ : 14.607,87€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,  
2. ΚΑΞΕΚΩ :      9.179,58€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, 
 συνολικά  23.787,45 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, και έχοντας 
υπόψη: 
 
• όλα τα ανωτέρω για την ανάγκη επειγουσών εργασιών επισκευής – 

συντήρησης οχηµάτων µε την προµήθεια των αναγκαίων 
ανταλλακτικών,  

• το µε αρ. πρωτ. έγγραφο  41706 /03.12.2018 της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος για Λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για «Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης για την Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών Επις κευής (µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) 
Οχηµάτων του ∆ήµου» (σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018 περί 
έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων και την 53/1985 εγκύκλιο 
ΥΠΕΣ). 

 
παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την 
επείγουσα απευθείας ανάθεση λόγω ακινητοποίησης οχηµάτων, η επισκευή – 
συντήρηση των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την οµαλή λειτουργία 
όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου, στο προαναφερθέν συνεργείο  για τα 
προαναφερθέντα ποσά. 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� Τις Εντολές Επιθεώρησης και Επισκευής Οχηµάτων 
� το µε αρ. πρωτ. έγγραφο  41706 /03.12.2018 της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος  
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεση λόγω ακινητοποίησης οχηµάτων, 

η επισκευή – συντήρηση των οποίων είναι απολύτως αναγκαία για την οµαλή 
λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου, στα προαναφερθέντα συνεργεία 
για τα προαναφερθέντα ποσά. 

 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
2. Στάικος Θεόδωρος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Ντούντα Χρυσούλα. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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