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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ:..15η/2019..  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 13ης-5-2019 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..155/2019.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της ..15ης/13-5-2019.. Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..13η Μαΐου 2019.., ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..9:30.. η 
Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
18600/9-5-2019.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. Διονύσιου 
Ζαμάνη, Δημάρχου Διονύσου, 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη-Κερδοσκοπική εταιρία Αιγέας για 
τη μετακίνηση Γάλλων μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος ERASMUS 
+KA2 συνολικού ποσού ύψους 2000 ευρώ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Αίτημα ΔΣ κ. Καλαφατέλη Ιωάννη για την παροχή νομικής 
κάλυψης».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού για την υπηρεσία 
Συντήρησης & Επισκευής Ηλεκτρο-Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων 
Αντλιοστασίων & Δεξαμενών Πόσιμου Νερού, συνολικού προϋπολογισμού 
δαπάνης 74.263,60€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου στον Ανοιχτό ηλεκτρονικού 
διαγωνισμό για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 
& ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ  (ΟΔΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ 
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ 
ΔΗΜΟΥ» κατόπιν ακύρωσης της 11/2019 Απόφασης της Οικονομικής 
Επιτροπής σε συμμόρφωση με την 379/2019 Απόφαση της ΑΕΠΠ». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού  Νο3 ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την 
εταιρεία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ 
ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ  του Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού  για την παροχή 
υπηρεσιών  «ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ   ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2019 κατόπιν ακύρωσης μέρους της 44/2019 Απόφασης της 
Οικονομικής Επιτροπής σε συμμόρφωση με την 389/2019 Απόφαση της 
ΑΕΠΠ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου A΄ 
τριμήνου οικονομικού έτους 2019». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της 
κα. Χανιώτη Παναγιώτας  και έγκριση απόδοσης λογαριασμού» 
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ΘΕΜΑ 7ο:« Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής της 
κα. Βαφειάδου Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».  

 ΘΕΜΑ 8ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Επισκευής (με την Προμήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχημάτων 
του Δήμου» 

ΘΕΜΑ 9ο: «Αίτημα του κ. Καλαρίδη Δημήτριου περί καταβολής αποζημίωσης για 
ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτημα του κ. Βούβαλη Άγγελου περί καταβολής αποζημίωσης 
για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε εξέχον 
καπάκι φρεατίου επί του οδοστρώματος». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτημα του κ. Γεωργίου Ιωάννη περί καταβολής αποζημίωσης 
για ζημιά του ελαστικού του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτημα του κ. Τσαμκόσογλου Χαράλαμπου περί καταβολής 
αποζημίωσης για ζημιά του εμπρόσθιου ελαστικού, ζάντας, ψαλιδιού του 
Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πτώση σε λακούβα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 
26ης Φεβρουαρίου 2019 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΓΗΠΕΔΟΥ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ», 
προϋπολογισμού 300.000,00€ (με ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της Μελέτης, Καθορισμός των Όρων Διακήρυξης και 
Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης για την “Υλοποίηση 
Πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για την λειτουργία του 
προγράμματος «Summer Camp Διονύσου 2019”, με Δημόσιο Ανοικτό 
Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  81η ΔΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου 
του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από τον “ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΡΡΑ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από το SUPER MARKET 
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από ανώνυμους ιδιώτες  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “OINOΠΟΙΕΙΟ 
ΒΑΚΙΡΤΖΗ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “ΔΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
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ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή δωρεάς: ΔΩΡOΕΠΙΤΑΓΩΝ  από   ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ  
Α.Ε.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την “ΚΑΒΑ ΔΡΟΣΙΑΣ-ΕΜΜ. 
& ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ-
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.Δ. ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΡΟΥΣΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από τo “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΣΕΡΑΛΙΔΗΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την εταιρεία “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου 
Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση  κοινωνικών δομών του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την “ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΠΕΠΠΑΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ 34ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης για τον «Καθαρισμός 
Δημοτικών Κτιρίων του Δήμου Διονύσου»». 
ΘΕΜΑ 36ο: «ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
ΕΞΩΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΙΒΑΣΜΟΥ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ 
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΔΩΡΩΝ ΕΟΡΤΩΝ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ & 
ΠΑΣΧΑ & ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΑΔΕΙΑΣ». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαμάνης Διονύσιος, Πρόεδρος.         1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης.  
3. Κωστάκης Δημήτριος   3. Κριεμάδης Στέφανος.  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα   4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 

 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του 
Δήμου Διονύσου. 
 

Αριθμός Απόφασης:  ..155/2019.. 
 

 ΘΕΜΑ 8ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής 
Υπηρεσιών Επισκευής (με την Προμήθεια αναγκαίων 
Ανταλλακτικών) Οχημάτων του Δήμου». 
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Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 

 
1. Για την επισκευή και συντήρηση των οχημάτων των Ν.Π.Δ.Δ. (μεταξύ 

των οποίων και των Δήμων) που εδρεύουν στην Διοικητική Περιφέρεια 
Νομού πλην της Περιοχής τέως Διοικήσεως 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 ΝΠΔΔ που 
εδρεύουν στην περιοχή τέως Διοικήσεως 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 
ΝΠΔΔ που εδρεύουν στην περιοχή της τέως Διοικήσεως 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 Δήμου, 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 Δήμους 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 Διοίκησης - 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 - 
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Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 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 ΦΟΔΣΑ - 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 Δήμαρχος: … 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 Διεύθυνση Περιβάλλοντος του Δήμου έχει εγκαίρως εισηγηθεί την 

υλοποίηση ανοικτού διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων συντήρησης – 
επισκευής των οχημάτων του Δήμου (εισήγηση προς Ο.Ε. με αρ. πρωτ. 
42293/6.12.2018 και αίτημα έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 
με ΑΔΑΜ: 18REQ004165865 2018-12-11).  
Ο σχετικός διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 12.2.2019 (διακήρυξη με 
ΑΔΑΜ: 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 Δήμου, 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».  
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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 
ΚΠΕΔ 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 Δήμου Διονύσου (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 Δήμος 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 Δήμου Διονύσου (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 Διεύθυνση 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. Δηλαδή 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 Δήμου Διονύσου (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 

ΑΔΑ: 7ΧΦΥΩ93-ΛΣ1



7 

απορριμματοφόρο που έχει ο Δήμος για να μπορεί να μπαίνει στα 
στενά και αδιέξοδα του Αγίου Στεφάνου και της Άνοιξης και ο Δήμος 
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 Δήμος 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 Δήμος 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 Δήμου, με αποτέλεσμα το εν λόγω ακινητοποιημένο 
καλαθοφόρο να επιφέρει την αδυναμία συγκρότησης 3ου συνεργείου 
ηλεκτρολόγων στο Δήμο 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 Δήμου Διονύσου (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 Δήμος 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 Δήμου Διονύσου (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 Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να 
χρησιμοποιήσει άλλο εφεδρικό απορριμματοφόρο όχημα στη θέση του 
αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα απορριμματοφόρα χρησιμοποιούνται 
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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 Δήμου Διονύσου (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 Δήμος 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 Δήμος διαθέτει μόνο 1 ακόμη απορριμματοφόρο 
όχημα με γερανό για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους 
υπόγειους κάδους (πλήθος: 14) του Δήμου.  
 

8. «ΕΝΤΟΛΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
19.04.2018 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 104749 όχημα μάρκας 
UNIMOG της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Διονύσου 
(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 Διεύθυνση 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 Δήμου Διονύσου (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 Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει άλλο 
εφεδρικό όχημα στη θέση του για τη συλλογή – μεταφορά των 
ογκωδών απορριμμάτων από τις οδούς του Δήμου αφού από τα 6 
συνολικά φορτηγά – αρπάγες του Δήμου 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 
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18.04.2019 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5524 όχημα της 
Υπηρεσίας Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου (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 
Δήμος 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 Δήμου Διονύσου (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 Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει άλλο 
εφεδρικό όχημα στη θέση του για τη συλλογή – μεταφορά των 
ογκωδών απορριμμάτων από τις οδούς του Δήμου αφού από τα 6 
συνολικά φορτηγά – αρπάγες του Δήμου 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 Δήμου Διονύσου (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 Δήμος 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 Δήμου Διονύσου (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 Δήμος δεν έχει τη 
δυνατότητα να χρησιμοποιήσει άλλο εφεδρικό απορριμματοφόρο 
όχημα στη θέση του αφού όλα τα υπόλοιπα διαθέσιμα 
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απορριμματοφόρα χρησιμοποιούνται στην υλοποίηση του καθημερινού 
προγράμματος αποκομιδής απορριμμάτων, ενώ ο Δήμος διαθέτει μόνο 
1 ακόμη απορριμματοφόρο όχημα με γερανό για την αποκομιδή 
απορριμμάτων από τους υπόγειους κάδους (πλήθος: 14) του Δήμου.   
 

14. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
25.04.2019 για το με αριθμό κυκλοφορίας  ΚΗΗ 2254 όχημα Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Διονύσου (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 Διεύθυνση 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 
Δήμου Διονύσου το οποίο καθημερινά χρησιμοποιείται από τους 
Επόπτες για την εποπτεία σε όλο την έκταση του Καλλικρατικού Δήμου 
(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 Δήμος Διονύσου έχει αποδεχθεί την παραχώρηση 
χρήσης του και την ανάληψη κάλυψης των δαπανών και εξόδων α) 
κίνησης, β) συντήρησης και γ) ασφάλισης του (Αριθ. Απόφασης ΔΣ: 
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.  
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17. «ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ» της 
08.05.2019 για το με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 6029 όχημα Πολιτικής 
Προστασίας του Δήμου Διονύσου (πυροσβεστικό) το οποίο 
ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι χρήζει αντικατάστασης 2 μπαταριών 
(95Αh). Το εν λόγω όχημα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί 
δεδομένου ότι η Διεύθυνση 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 Δήμου Διονύσου (πυροσβεστικό) το οποίο 
ακινητοποιήθηκε λόγω του ότι χρήζει αντικατάστασης 1 μπαταρίας 
(100Αh). Το εν λόγω όχημα πρέπει επειγόντως να επισκευαστεί 
δεδομένου ότι η Διεύθυνση 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 Δήμου (Επιτροπή 
Συντήρησης και Επισκευής των Οχημάτων του Δήμου Διονύσου - 
807/5332/14.2.2018 Απόφαση Δημάρχου) 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 
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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 Διεύθυνσης Περιβάλλοντος 
για Λήψη Απόφασης Δημάρχου για «Έγκριση Δαπάνης και Διάθεση 
Πίστωσης για την Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Επισκευής (με την Προμήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχημάτων του 
Δήμου» (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 Δήμου, όπως αναλυτικά προαναφέρθηκε στην 
§9, και η οποία είναι απολύτως αναγκαία για την ομαλή και απρόσκοπτη 
λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, στα συνεργεία ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ και ΚΑΞΕΚΩ για τα συνολικά ποσά που προαναφέρθηκαν στην §9 
(1.774,44 € και 14.818,00 € αντίστοιχα).  
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         Η Οικονομική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του ν. 3852/2010. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν. 4555/2018. 
 Την 53/1985 εγκύκλιο ΥΠΕΣ. 
 Την Ελ. Συν. Κλιμ. ΣΤ Πράξεις 103/2014 και 129/2014. 
 Την Πράξη 73/23.4.2018 του VII Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
 Τον από 12/2/2019 διενεργηθέντα ανοιχτό διαγωνισμό. 
 Τις εντολές επιθεώρησης και επισκευής οχημάτων. 
 Το με αρ. πρωτ. έγγραφο 18553/9.5.2019 της Διεύθυνσης 

Περιβάλλοντος. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεση, λόγω ακινητοποίησης, της 
επισκευής – συντήρησης των οχημάτων του Δήμου, όπως αναλυτικά 
προαναφέρθηκε στην §9 της εισήγησης και η οποία είναι απολύτως αναγκαία 
για την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία όλων των Υπηρεσιών του Δήμου, 
στα συνεργεία ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ με Διεύθυνση: Λ. Σταμάτας 90 και ΑΦΜ 
052442438, για ποσό 1.774,44 € και ΚΑΞΕΚΩ με Διεύθυνση Λ. Καραμανλή 
76 και ΑΦΜ 091418484, για ποσό 14.818,00 € . 

 
 
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 

προγράμματος «Διαυγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  

 
 
 

Ζαμάνης Διονύσιος 
Δήμαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης Δημήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Τσούκας Παναγιώτης. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση Περιβάλλοντος. 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών. 
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