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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής (µε την 

Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου. 
 
 

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 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 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 Ο.Ε. µε αρ. πρωτ. 42293/6.12.2018 και αίτηµα έγκρισης δαπάνης και 
διάθεσης πίστωσης µε Α∆ΑΜ: 18REQ004165865 2018-12-11).  
Ο σχετικός διαγωνισµός διενεργήθηκε στις 12.2.2019 (διακήρυξη µε Α∆ΑΜ: 
18PROC004271881 2018-12-27) και µέχρι σήµερα δεν έχει καταλήξει στην ανακήρυξη 
σχετικών αναδόχων, βρίσκεται δε στη φάση αξιολόγησης οριστικών 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 15.04.2019 για το  



µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 3072 όχηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι ι δεν 
δουλεύουν οι φανοί αλλαγής κατεύθυνσης (φλας) µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να 
πραγµατοποιεί ασφαλή και σύµφωνα µε τον ΚΟΚ δροµολόγια.  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.    
 

2. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 12.04.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας  ΚΗΟ 6025 όχηµα της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (πυροσβεστικό), το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι παρουσιάζει 
πρόβληµα µε την αντλία πυρόσβεσης (της υπερκατασκευής του). 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 όπως πυρκαγιές, ιδιαίτερα ενόψει της αντιπυρικής περιόδου η οποία ήδη 
δε αρχίσει. ∆ηλαδή το εν λόγω όχηµα επιχειρεί σε γεγονότα που από τη φύση τους 
είναι απρόβλεπτα και αστάθµιστα ως προς το χρόνο εκδήλωσής τους, 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. 
 

3. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 16.04.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6247 όχηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο ISUZU), το οποίο χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 
οικιακών απορριµµάτων και το οποίο είναι ακινητοποιήθηκε κατά την αποκοµιδή 
επειδή παρουσίασε ελαττωµατική σύµπλεξη µεταφοράς κίνησης στο υδραυλικό 
κύκλωµα της υπερκατασκευής του µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να συνεχιστεί το 
δροµολόγιο του. Το εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου 
ότι είναι το µικρό απορριµµατοφόρο που έχει ο ∆ήµος για να µπορεί να µπαίνει στα 
στενά και αδιέξοδα του Αγίου Στεφάνου και 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 το µόνο ακόµη 
µικρό απορριµµατοφόρο που διαθέτει ο ∆ήµος είναι ήδη στο συνεργείο λόγω άλλου 
προβλήµατος (στη µηχανή του). 
 

4. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 16.04.2019 
για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 59569 όχηµα της υπηρεσίας Ηλεκτροφωτισµού,  το 
οποίο χρησιµοποιείται καθηµερινά για τη συντήρηση και καλή λειτουργία του συνόλου 
του δικτύου φωτισµού, είναι ακινητοποιηµένο λόγω ότι παρουσίασε διαρροή 
µαρκουτσιών εν ώρα εργασίας. Η εν λόγω βλάβη πρέπει επειγόντως να 
αποκατασταθεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιµοποιήσει 
άλλο εφεδρικό καλαθοφόρο όχηµα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα (πλήθος: 3) 
είναι είτε ακινητοποιηµένα (πλήθος: 1) είτε χρησιµοποιούνται (πλήθος: 2) από τα 
άλλα 2 συνεργεία των ηλεκτρολόγων του ∆ήµου, µε αποτέλεσµα το εν λόγω 
ακινητοποιηµένο καλαθοφόρο να επιφέρει την αδυναµία συγκρότησης 3ου συνεργείου 
ηλεκτρολόγων στο ∆ήµο που έχει µεγάλες ανάγκες συντήρησης του δηµοτικού 
φωτισµού (περίπου 10.000 φωτιστικά σε όλες τις οδούς και κοινόχρηστους χώρους.  

 
5. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 16.04.2019 

για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5525 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  απορριµµάτων παρουσιάστηκε ελαττωµατική λειτουργία 
αισθητήρα σκαλοπατιών (πρόβληµα στο κάλυµµά του) µε αποτέλεσµα να µην µπορεί 
να συνεχιστεί το δροµολόγιο του λόγω αυτόµατου µπλοκαρίσµατος λειτουργίας της 
υπερκατασκευής (για λόγους ασφαλείας).  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. 
 

6. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 17.04.2019 
για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5526 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 παρουσίασε πρόβληµα στους οπίσθιους φανούς εργασίας (δεν 
λειτουργούν) και στη βαλβίδα του χειρόφρενου, ενώ φέρει και φθαρµένους 
υαλοκαθαριστήρες που δυσχεραίνουν την ασφαλή οδήγηση. 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. 
 

7. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 18.04.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 6566 όχηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την 
καθηµερινή αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων αλλά επιπλέον λόγω του γερανού 
που φέρει και για την αποκοµιδή από τους υπόγειους κάδους, και το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο λόγω του ότι παρουσιάζει πρόβληµα στη φούσκα του κυκλώµατος 
φρένων. 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, ενώ ο ∆ήµος διαθέτει µόνο 1 ακόµη απορριµµατοφόρο όχηµα µε 
γερανό για την αποκοµιδή απορριµµάτων από τους υπόγειους κάδους (πλήθος: 14) 
του ∆ήµου.  
 

8. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 19.04.2018 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 104749 όχηµα µάρκας UNIMOG της Πολιτικής 
Προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου (πυροσβεστικό), είναι ακινητοποιηµένο λόγω ότι 
παρουσιάζει ελαττωµατική µεταφορά κίνησης από το όχηµα στο σύστηµα 
πυρόσβεσης. 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, 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. 

 
9. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 19.04.2019 για το 

µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6199 όχηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Φορτηγό µε αρπάγη µάρκας VOLVO), το οποίο χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών και βιοαποδοµήσιµων (κλαδιά) απορριµµάτων και το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο λόγω το ότι παρουσιάζει διαρροή µαρκουτσιών. Το εν 
λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό όχηµα στη θέση του για τη συλλογή – 
µεταφορά των ογκωδών απορριµµάτων από τις οδούς του ∆ήµου αφού από τα 6 
συνολικά φορτηγά – αρπάγες του ∆ήµου τα 2 είναι ακινητοποιηµένα (στο 
Αµαξοστάσιο) λόγω σοβαρής βλάβης, ενώ τα άλλα 3 δεν µπορούν να καλύψουν την 
παροχή όλου του αναγκαίου έργου.  

 



10. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 18.04.2019 
για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5524 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 παρουσιάστηκε πρόβληµα λειτουργίας της κάµερας 
παρακολούθησης µε αποτέλεσµα να µη µπορεί να συνεχιστεί το δροµολόγιο  του.  Το 
εν λόγω όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί (για λόγους ασφάλειας του 
πληρώµατος) 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. 
 

11. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 23.04.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6199 όχηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Φορτηγό µε αρπάγη µάρκας VOLVO), το οποίο χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών και βιοαποδοµήσιµων (κλαδιά) απορριµµάτων και το 
οποίο είναι ακινητοποιήθηκε λόγω διαρροής υδραυλικού κυκλώµατος. Το εν λόγω 
όχηµα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν έχει τη 
δυνατότητα να χρησιµοποιήσει άλλο εφεδρικό όχηµα στη θέση του για τη συλλογή – 
µεταφορά των ογκωδών απορριµµάτων από τις οδούς του ∆ήµου αφού από τα 6 
συνολικά φορτηγά – αρπάγες του ∆ήµου τα 2 είναι ακινητοποιηµένα (στο 
Αµαξοστάσιο) λόγω σοβαρής βλάβης και τα άλλα 3 δεν µπορούν να καλύψουν την 
παροχή όλου του αναγκαίου έργου.  

 
12. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 23.04.2019 

για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ 6440 όχηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του 
∆ήµου ∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω βλάβης της 
κάµερας ελέγχου και παρακολούθησης και λόγω ελαττωµατικής λειτουργία φανών 
εργασίας µε αποτέλεσµα να µην µπορεί να συνεχίσει το δροµολόγιο  που εκτελούσε.  
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. 
 

13. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 24.04.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ 7256 όχηµα της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (Απορριµµατοφόρο MERDEDES), το οποίο χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων αλλά επιπλέον λόγω του γερανού που φέρει και 
για την αποκοµιδή από τους υπόγειους κάδους, και το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω 
κακής λειτουργίας υδραυλικού κυκλώµατος (ακούγεται θόρυβος) και διαρροή 
υδραυλικού συστήµατος. 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, ενώ ο ∆ήµος διαθέτει µόνο 1 ακόµη 
απορριµµατοφόρο όχηµα µε γερανό για την αποκοµιδή απορριµµάτων από τους 
υπόγειους κάδους (πλήθος: 14) του ∆ήµου.   
 

14. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 25.04.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας  ΚΗΗ 2254 όχηµα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (πυροσβεστικό) το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι παρουσιάζει 
πρόβληµα µε το δίσκο πλατό του (πατινάρει). 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. 
 

15. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 08.05.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας  ΚΗΗ 2319  επιβατικό όχηµα µάρκας FIAT (µοντέλο PUNTO) 
της Υπηρεσίας Καθαριότητας του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο καθηµερινά 
χρησιµοποιείται από τους Επόπτες για την εποπτεία σε όλο την έκταση του 
Καλλικρατικού ∆ήµου (απορρίµµατα, κλαδιά, φωτισµός, πράσινο, παιδικές χαρές, 
κλπ) και το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι δεν παίρνει µπροστά (χρήζει 
αντικατάσταση η µπαταρία του 60Αh).  
 

16. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της από 19.11.2018 για 
το µε αριθ. πλαισίου 490.0107.320 πυροσβεστικό όχηµα τύπου MAGIRUS DEUTZ το 
οποίο παραχωρήθηκε στο Σωµατείο Πολιτικής Προστασίας Εθελοντών Κρυονερίου 
(Σ.Π.Π.Ε.Κ) από τον Π.Σ. και ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει αποδεχθεί την παραχώρηση 
χρήσης του και την ανάληψη κάλυψης των δαπανών και εξόδων α) κίνησης, β) 
συντήρησης και γ) ασφάλισης του (Αριθ. Απόφασης ∆Σ: 18/2019). Το εν λόγω όχηµα 
είναι ακινητοποιηµένο λόγω του ότι χρήζει αντικατάσταση 2 µπαταριών (140Αh) και 
πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί για λόγους πολιτικής προστασίας αφού επιχειρεί 
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.  
 

17. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 08.05.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6029 όχηµα Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(πυροσβεστικό) το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι χρήζει αντικατάστασης 2 
µπαταριών (95Αh). 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. 
 

18. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 08.05.2019 για το 
µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 107323 όχηµα της Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου (πυροσβεστικό) το οποίο ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι χρήζει 
αντικατάστασης 1 µπαταρίας (100Αh). 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. 
 

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. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 138,88€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗI3072. 

2. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 581,31€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗO6025. 

3. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 401,76€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ6247. 

4. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 510,88€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ME59569. 

5. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 1.542,56€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ5525. 

6. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 1.126,91€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ5526. 

7. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 372,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗI6566. 

8. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 793,60€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΜΕ104749  

9. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 801,54€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗO6199. 

10. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 1.488,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ5524. 

11. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 2.831,16€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για  το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗO6199. 

12. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 1.920,02€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για  το 
όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ6440. 

13. εταιρία ΚΑΞΕΚΩ για ποσό 2.309,38€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,               
για  το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗI7256. 

14. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  546,84 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,   
για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2254. 

15. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  122,76 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για 
το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΗ2319. 

16. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  468,72 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για 
το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας:  MAGIRUS DEUTZ  µε αριθ. Πλαισίου 490.0107.320 

17. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  401,76€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για 
το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΚΗΟ6029. 

18. συνεργείο  ΜΑΓΓΙΝΑΣ  για ποσό  234,36 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,   
για το όχηµα µε αρ. κυκλοφορίας: ΜΕ107323. 
 

Τα ανωτέρω ποσά είναι ανά συνεργείο (συγκεντρωτικά) ως εξής: 
 
1. ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: 1.774,44 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,  
2. ΚΑΞΕΚΩ:  14.818,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, 
συνολικά 16.592,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%,  
 
 
10. Έχοντας υπόψη: 
• όλα τα ανωτέρω όπως αναλυτικά παρουσιάστηκαν στην §9 για την ανάγκη επειγουσών 

εργασιών επισκευής – συντήρησης οχηµάτων µε την προµήθεια των αναγκαίων 
ανταλλακτικών,  

• το µε αρ. πρωτ. έγγραφο 18553/9.5.2019 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για Λήψη 
Απόφασης ∆ηµάρχου για «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επείγουσα 
Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής (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, της επισκευής – συντήρησης των οχηµάτων του 
∆ήµου, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε στην §9, και η οποία είναι απολύτως αναγκαία για 
την οµαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του ∆ήµου, στα συνεργεία 
ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΚΑΞΕΚΩ για τα συνολικά ποσά που προαναφέρθηκαν στην §9 
(1.774,44 € και 14.818,00 € αντίστοιχα).  
 

Η   Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος  
 

Αγγελική  Πέππα 
 
 
 Συντάκτης Υπεύθυνος Γραφείου Κίνησης  Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο Ι. Γκασιώνα Ν. Ρούσσος Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    

Ηµερ/νία    

 


