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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Άγιος Στέφανος 23/5/2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αριθ. Πρωτ :20141 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ       Αρ. Απόφ. ∆ηµάρχου:2828 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ                                   

 Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29  
 Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος                                       
               Πληροφορίες: Θεοδοσιάδου Φωτεινή  
            Τηλ : 2132030638  

            email:theodosiadou@ dionysos.gr                                
 
 

Απευθείας Ανάθεση «Υπηρεσίες Ρυµούλκησης Μεταφοράς οχηµάτων και λοιπού 
εξοπλισµού» 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ  

  

ΤΟΥ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  

 

Έχοντας υπόψη: 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010. 
2) Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016. 
3) Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 

του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την περίπτωση 38 της παρ. 1 του 
άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 

4) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ. 3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5) Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 ( Πρόγραµµα Κλεισθένης ) 
6) Την 2196/15968/12-4-2019 (Α∆Α 6P1ΓΩ93-Φ4Ν) Απόφαση του ∆ηµάρχου ∆ιονύσου µε την 

οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της Προµήθειας για Υπηρεσίες Ρυµούλκησης Μεταφοράς 
οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού, µε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης», σύµφωνα µε το 
αρθρο 118 του Ν. 4412/2016 και σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (Πρόγραµµα 
Κλεισθένης) 

7) Το γεγονός ότι η συγκεκριµένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόµιµα µε την υπ’ αριθµ. 
αριθ 554/16-4-2019 Απόφαση Ανάληψης  ∆απάνης ( Α∆Α:647ΤΩ93-4ΟΛ) 19REQ004821934  
2019-04-18  ως εξής: 

      I.  Κ.Α. 20.6414.003 µε τίτλο «Υπηρεσίες Ρυµούλκησης Μεταφοράς οχηµάτων και 
 λοιπού εξοπλισµού» για ποσό 14.892,40€ . 
8)  Την υπ’ αριθ. 17457/24-4-2019 πρόσκληση του ∆ηµάρχου προς Όλους του  
 ενδιαφερόµενους   
9) Την υπ΄αριθ 19102/15-5-2019 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά της εταιρείας        
 “ΠΙΠΙΛΑΚΗΣ ∆.ΧΡΗΣΤΟΣ " ποσού 14.892,40€,  συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 
10) Το υπ' αριθ 19REQ004730510  2019-04-04 πρωτογενές αίτηµα µε CPV:     
 50118000-5 «Υπηρεσίες Οδικής Βοήθειας». 
11) Την υπ' άρ. 782/9160/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ)   
 απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης       
 αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου": 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Εγκρίνουµε την προµήθεια υπηρεσίας για «Υπηρεσίες Ρυµούλκησης Μεταφοράς οχηµάτων και 
λοιπού εξοπλισµού» 

2. Αναθέτουµε την εκτέλεση της προµήθειας όπως ειδικότερα περιγράφεται στο τεύχος τεχνικών 
προδιαγραφών, στην εταιρία “ ΠΙΠΙΛΑΚΗΣ ∆.ΧΡΗΣΤΟΣ, ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 70, ΤΚ 152 31 
ΧΑΛΑΝ∆ΡΙ , ΑΘΗΝΑ, ΑΦΜ 019827605, ∆ΟΥ ΧΑΛΑΝ∆ΡΙΟΥ ,τηλ.: 210 6743885 , email: 
info@obbo.gr,έναντι του ποσού των ∆εκατεσσάρων χιλιάδων   οκτακοσίων ενενήντα δύο ευρώ 
και σαράντα λεπτά (14.892,40€), συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α.  

 

Ειδικότερα,  

 

Αντικείµενο της παρούσας µελέτης αποτελεί: 

 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διαθέτει ένα µεγάλο αριθµό βαρέων οχηµάτων – µηχανηµάτων έργου, όπως για 
παράδειγµα σκαπτικά µηχανήµατα τα οποία θα πρέπει να µεταφερθούν σε κάποιο συνεργείο ή στο 
Αµαξοστάσιο του ∆ήµου σε περίπτωση που ακινητοποιηθούν λόγω βλάβης ή συνέπεια ατυχήµατος. 

Επίσης ο ∆ήµος διαθέτει λοιπό (µη αυτοκινούµενο) εξοπλισµό µεγάλου βάρους ή/και όγκου όπως 
γεννήτριες, οικίσκους, κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα κτλ τα οποία ενίοτε χρειάζεται να µεταφερθούν σε 
άλλο σηµείο από το µέρος στο οποίο είναι τοποθετηµένα είτε για αποθήκευση είτε για χρήση- 
λειτουργία.  

Επειδή ο ∆ήµος ∆ιονύσου δεν διαθέτει ούτε κατάλληλο γερανοφόρο όχηµα, ούτε ειδική πλατφόρµα 
µεταφοράς των παραπάνω οχηµάτων, µηχανηµάτων και εξοπλισµού, ο ∆ήµος χρειάζεται να συµβληθεί 
µε σχετική εταιρία µεταφοράς βαρέων οχηµάτων - µηχανηµάτων έργου, προκειµένου να 
χρησιµοποιήσει άµεσα τις εν λόγω υπηρεσίες, εάν και εφόσον απαιτηθεί. 

Επίσης η παρούσα µελέτη καλύπτει και τις ανάγκες µεταφοράς λοιπών οχηµάτων (επιβατικά, δίκυκλα ή 
ηµιφορτηγά), τα οποία έχουν ολοκληρώσει το κύκλο ζωής τους και συνεπώς θα πρέπει να µεταφερθούν 
στις εγκαταστάσεις του Ο∆∆Υ προκειµένου για την οριστική διαγραφή τους. 

Όσον αφορά για τα βαρέα οχήµατα ενδεικτικά πρόκειται για απορριµµατοφόρα, πυροσβεστικά, 
ανατρεπόµενα φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία και τράκτορες (στα οποία το µικτό βάρος τους δε 
ξεπερνά τους 40t).  

Όσον αφορά τα µηχανήµατα έργου ενδεικτικά πρόκειται για εκσκαφείς, φορτωτές, σάρωθρα και 
πολυµηχανήµατα έργου.  

Tα εν λόγω οχήµατα και µηχανήµατα θα πρέπει σε περίπτωση ακινητοποίησης τους είτε λόγω βλάβης 
είτε λόγω ατυχήµατος να µεταφερθούν σε χώρο που θα υποδείξει ο ∆ήµος.  

Τέλος όσον αφορά τον εξοπλισµό µεγάλου βάρους πρόκειται για γεννήτριες, οικίσκους, τα 
κλαδοτεµαχιστικά µηχανήµατα  κτλ για τα οποία το µικτό βάρος δε ξεπερνά τους 30t. Η µεταφορά τους 
θα πραγµατοποιείται εντός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου είτε για αποθήκευση είτε για εκ νέου 
εναπόθεση, προκειµένου να λειτουργήσουν σε νέο σηµείο. Ο εν λόγω εξοπλισµός διακρίνεται  σε 
µηχανήµατα τα οποία φέρουν άξονες (ρόδες), για τα οποία προκειµένου να µετακινηθούν απαιτείται 
ρυµούλκιση , καθώς και σε µηχανήµατα χωρίς άξονες (ρόδες), συνεπώς για τη µεταφορά τους 
απαιτείται η χρήση πλατφόρµας.  

Η διαδικασία µεταφοράς ή ρυµούλκησης των εν λόγω οχηµάτων ή εξοπλισµού θα έχει ως εξής:  

Το αρµόδιο γραφείο του ∆ήµου θα ενηµερώνει τον ανάδοχο για το ακινητοποιηµένο όχηµα ή για την 
ανάγκη µεταφοράς του σταθερού εξοπλισµού πχ κλαδοτεµαχιστή και θα συντάσσει το αντίστοιχο δελτίο 
όπου διατυπώνεται  η ανάγκη.   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανταποκριθεί στην ειδοποίηση της υπηρεσίας εντός µιας (1) ώρας για 
έκτακτες ανάγκες (βλάβες, ατυχήµατα, ακινητοποίηση κτλ), και εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών για 
προγραµµατισµένες µεταφορές (µεταφορές από και προς συνεργεία, αλλαγή θέσης εξοπλισµού π.χ. 
γεννητριών κτλ).  
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Αφού εκτελεστεί η εργασία, θα συντάσσεται κατάλληλο ∆ελτίο µε αναλυτική περιγραφή της µεταφοράς 
που έγινε, θα υπογράφεται από τους αρµόδιους Υπεύθυνους συνεργείων  του ∆ήµου (Γραφείο 
Κίνησης).   

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

Α.Α Είδος Ποσότητα Τιµή Μονάδος (€) Σύνολο (€) 

1 Μεταφορά βαρέων οχηµάτων  ή µηχανήµατος έργου 
εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου  

12 180,00€ 2.160,00€ 

2 Μεταφορά βαρέων οχηµάτων ή µηχανήµατος έργου 
εκτός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
(σε ακτίνα µικρότερη των 40km) 

12 250,00€ 3.000,00€ 

3 Ρυµούλκηση και εναπόθεση εξοπλισµού  
εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

5 180,00€ 900,00€ 

4 Μεταφορά µε πλατφόρµα  και εναπόθεση εξοπλισµού  
εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

7 250,00€ 1.750,00€ 

5 Μεταφορά και εναπόθεση εξοπλισµού µε χρήση 2ου  
γερανοφόρου εντός ορίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 

5 500,00€ 2.500,00€ 

6 Μεταφορά επιβατικού, δίκυκλου ή ηµιφορτηγού 
εκτός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου στις 

εγκαταστάσεις του Ο∆∆Υ 
(σε ακτίνα µικρότερη των 40km) 

17 100,00€ 1.700,00€ 
 

  Σύνολο 12.010,00€ 

  ΦΠΑ 24%   2.882,40€ 

  ΣΥΝΟΛΟ 14.892,40€ 

 

 
Η ολοκλήρωση  της υπηρεσίας καθορίζεται σε δώδεκα  (12) µήνες από την υπογραφή της σύµβασης ή 
µέχρι της εξάντλησης του συµβατικού ποσού  
 

Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριµένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, έχει 
προβλεφθεί στον προϋπολογισµό εξόδων και έχει εγγραφεί η πίστωση ποσού 20.6414.0003 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 20.6414.0003 µε τίτλο “Υπηρεσίες 
ρυµούλκισης - µεταφοράς οχηµάτων και λοιπού εξοπλισµού ''. 

Η εξόφληση γίνεται µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά πληρωµής και τα λοιπά στοιχεία που 
προβλέπονται στο άρθρο 200, Ν.4412/2016 και την ισχύουσα νοµοθεσία για την εξόφληση τίτλων 
πληρωµής ή την είσπραξη απαιτήσεων από το ∆ηµόσιο και τα Ν.Π.∆.∆. (τιµολόγια πώλησης, 
αποδεικτικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας, πρωτόκολλα οριστικής ποιοτικής και 
ποσοτικής παραλαβής κ.λ.π.) 

Στη σύµβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη και 
σύµφωνα µε τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση της προµήθειας 

 

  Με εντολή ∆ηµάρχου 

   

  Αγαθοκλέους Ακριτίδη Αγγέλα 

Εσωτερική διανοµή 

1. Τµήµα Προµηθειών  

2. ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος  
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