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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:   Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης &  

Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου. 
 
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 264/2015 ΑΟΕ έγινε απευθείας ανάθεση, για συνολικό ποσό 55.000 €, σε τέσσερα (4) 
συνεργεία, για την επισκευή – συντήρηση των οχηµάτων ∆ήµου, µε την προµήθεια των αναγκαίων 
ανταλλακτικών τους, λόγω του ότι είχαν εξαντληθεί τα ποσά των υπαρχουσών συµβάσεων που είχαν 
συναφθεί στα πλαίσια διαγωνιστικής διαδικασίας (εγκριτική απόφαση διαγωνισµού 346/2014 Ο.Ε.) 
χωρίς να έχουν συναφθεί νέες συµβάσεις στα πλαίσια της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας (εγκριτική 
απόφαση 134/2015  Ο.Ε.) που ακολούθησε και η οποία βρίσκεται σήµερα σε εξέλιξη. 
 
3. Με την εξάντληση των ποσών της επείγουσας απευθείας ανάθεσης της προηγούµενης 
παραγράφου, έγινε εκ νέου (µε την 311/2015 ΑΟΕ) επείγουσα απευθείας ανάθεση, για συνολικό 
ποσό 35.000 €, σε τέσσερα (4) συνεργεία, για την επισκευή – συντήρηση των οχηµάτων ∆ήµου, µε 
την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών τους, δεδοµένου ότι δεν είχαν συναφθεί ακόµη οι νέες 
συµβάσεις στα πλαίσια της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας που προαναφέρθηκε. 
 
4. Επειδή η εν λόγω διαγωνιστική διαδικασία δεν έχει ακόµη ολοκληρωθεί (σήµερα βρίσκεται στη 
φάση του προ-συµβατικού ελέγχου) και δεδοµένου ότι το ποσό ανάθεσης στο συνεργείο ΚΑΞΕΚΩ Β. 
ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. µε την πλέον πρόσφατη 311/2015 ΑΟΕ τείνει να εξαντληθεί και τα 
αυτοκίνητα του ∆ήµου, ιδιαιτέρως τα φορτηγά (απορριµµατοφόρα, αρπάγες, ανατρεπόµενα), λόγω 
της φύσης του έργου τους, παρουσιάζουν συχνά βλάβες οι οποίες χρήζουν άµεσης επισκευής, αφού 
ο ∆ήµος δεν διαθέτει εφεδρείες για την εκτέλεση του καθηµερινού προγράµµατος της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας, καθίσταται αναγκαία σήµερα η εκ νέου επείγουσα απευθείας ανάθεση για τις εργασίες 
συντήρησης – επισκευής (µε την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών τους) των αυτοκινήτων 
που έχουν ανατεθεί στο εν λόγω συνεργείο. 
  
Οµοίως, έχει σχεδόν εξαντληθεί το υπόλοιπο στη σύµβαση των ελαστικών (αποµένουν περίπου 1.350 
€), ενώ το υπόλοιπο της σύµβασης για τα µηχανολογικά – ηλεκτρολογικά – φρένα – κλπ των 
απορριµµατοφόρων – φορτηγών – κλπ., έχει εξαντληθεί τελείως (υπόλοιπο: 0 €). 
 
Επίσης, για 15 φορτηγά αυτοκίνητα λήγουν στις 10.12.2015 τα πιστοποιητικά (βεβαίωση) ταχογράφου 
και απαιτείται ανανέωσή τους για τη νόµιµη κυκλοφορία των αυτοκινήτων. 
 
5. Κατόπιν αυτών και δεδοµένου ότι το Γραφείο Κίνησης του ∆ήµου, που είναι υπεύθυνο της 
συντήρησης των αυτοκινήτων, είναι ιδιαίτερα ευχαριστηµένο από τη συνέπεια και ποιότητα εργασιών 
του συνεργείου ΚΑΞΕΚΩ Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε., προτείνεται η επείγουσα απευθείας 
ανάθεση των παρακάτω εργασιών στο εν λόγω συνεργείο για   

o ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ - ΣΑΡΩΘΡΑ,   

και σε περίπτωση που απαιτηθεί  
o ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ 

- ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ, ΣΑΡΩΘΡΑ 

για συνολικό ποσό ανάθεσης 3.750 € (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ). 
 



6. Επίσης προτείνεται η επείγουσα απευθείας ανάθεση για  
o ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

- ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  
στο συνεργείο ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΠΑΝ. Ε.Π.Ε. για ποσό 525,05 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ (σχετικά 
επισυνάπτεται προσφορά του). 
 
7. Επίσης παρακαλούµε για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 4.278,05 € σε βάρος των 
παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 
o 500 € στον Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», 
o 500 € στον Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», 
o 500 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 1.000 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 238,05 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 500 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 1.040 € στον Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,  
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015).  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 

 Προϊστάµενος Ύδρευσης και 
Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    
 


