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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 15/28-07-2015 
Αριθ.Αποφ.  183/2015 

ΘΕΜΑ: Έκτακτη ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων 
του Δήμου Μονεμβασίας. 
 
      Στους Μολάους, σήμερα, την  28-07-2015  ημέρα Τρίτη    και ώρα 10:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 12815/24-07-2015 πρόσκληση του 

Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το  άρθρο 75 του 

Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα 

τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)            Δουμάνη Σοφία 

2. Σουρλάς Ιωάννης  

3. Καλογερίνης Ηλίας  

4. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

5.Τσαφατίνου Κατερίνα (Αναπλ. Μέλος)  

           Μαρούσης Χαράλαμπος 

           Χριστάκος Σταύρος 

  

      

 
       Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 

       Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας 

τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα 

οποία και  παρευρέθησαν.  

       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 7ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα 

εξής: 

       Η Οικονομική  Επιτροπή με τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 περ. δ’ του ν.3852/2010 

καθίσταται κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να 

αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ/τος 171/87 καθώς και προμηθειών του 

άρθρου 23 παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ, όπως επίσης και της παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης 

μελετών, σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο έχει 
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διακρατήσει τη σχετική αρμοδιότητα με ειδική απόφασή του ή η Οικονομική Επιτροπή έχει 

παραπέμψει τη λήψη της σχετικής απόφασης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Στο Δήμο μας έχει παραστεί επιτακτική ανάγκη για την έκτακτη  ανάθεση εργασιών 

επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργων του Δήμου προκειμένου για την εύρυθμη 

λειτουργία αυτού.  

Συνεχίζοντας ο κ. Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε 

    Το υπ΄αριθ. πρωτ. 12470/21-07-2015  εισήγηση-πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης 

και Επισκευής Οχημάτων, την οποία θέτω υπόψη σας, σύμφωνα με την οποία κρίνεται 

αναγκαία η διενέργεια έκτακτων εργασιών επισκευής μετά των απαραίτητων 

ανταλλακτικών,  των απορριμματοφόρων οχημάτων και  μηχανημάτων έργων, 

προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή τους δυνατότητα και να βελτιωθεί η 

λειτουργικότητά τους καθόσον πρόκειται για οχήματα που απασχολούνται στην 

αποκομιδή απορριμμάτων και  για μηχανήματα έργων που κινούνται καθημερινά για την 

εκτέλεση έργων .  

     Στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2015 και στους Κ.Α 20-6264.012, Κ.Α 20-

6264.010,Κ.Α 30-6264.006,ΚΑ 25-6263.013  υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για την 

αντιμετώπιση των έκτακτων δαπανών συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών των  

οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου μας. 

Με βάση τα παραπάνω και επειδή οι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες:  

-  οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  

- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού  

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  απορρέουν από 

ευθύνη του Δήμου, προτείνω την απ’ ευθείας ανάθεση των εργασιών επισκευής των 

οχημάτων- μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με το υπ. αρθ. Πρωτ. 12470/21-07-2015   

πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων  το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

           Κατόπιν των ανωτέρω:   

            Η Οικονομική  επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της: 

 Το υπ.αριθ. πρωτ. 12470/21-07-2015  πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης και 

Επισκευής Οχημάτων .   

 το άρθρο 72 παρ. 1δ΄του Ν.3852/10 

 Τη Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- 

(εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 26932/31-5-2007)  

 Τις εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2015  
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 τις εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες, όπως αναφέρθηκαν στην εισήγηση του 

Προέδρου και οι οποίες   

- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα  

-δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, 

κλειστές ή με διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού  

- οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν  απορρέουν 

από ευθύνη του Δήμου, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

  Α) Αναθέτει απ’ ευθείας τις εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών 

των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με το πρακτικό της Επιτροπής 

Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων το  οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 

παρούσας και συγκεκριμένα  ως εξής: 

 

 Του απορριμματοφόρου DAIMLER CHRYSL 932  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI 
2369 , την προμήθεια ανταλλακτικών στην εταιρεία Α.ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε έναντι ποσού 
279,14€, εργασίες επισκευής στον κ. Κρεμαστιώτη Γεώργιο έναντι ποσού 
2.435,40€, εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. 
Τσαφατίνο Παναγιώτη  έναντι ποσού 889,29€.   

 

 Του απορριμματοφόρου MERCEDES-814 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2386 , 
εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. Τσαφατίνο 
Παναγιώτη  έναντι ποσού 940,95€.   
 

 Του απορριμματοφόρου MERCEDES-1314 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2385 , 
εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. Σκάγκο Κων/νο 
έναντι ποσού 164,82€.   

 

 Του απορριμματοφόρου  IVECO 190 EL25  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4302, 
εργασίες επισκευής στον κ. Κρεμαστιώτη Γεώργιο  έναντι ποσού 246,00€,  
εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στην εταιρεία ΒΙΛΛΙΑΣ 
Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι.Ο.Ε    έναντι ποσού 46,89€.  
 

 Του απορριμματοφόρου  IVECO ML 150 E22  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4327, 
εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. Σκάγκο Κων/νο 
έναντι ποσού 280,00€.   
 

 Του απορριμματοφόρου DAIMLER CHRYSL 1823  με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI 
2364 , εργασίες επισκευής στον κ. Κρεμαστιώτη Γεώργιο έναντι ποσού 615,00€, 
εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. Τσαφατίνο 
Παναγιώτη  έναντι ποσού 123,00€.   

 

 Του Πλυντηρίου RENAULT  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 96978 , εργασίες 
επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. Σκάγκο Κων/νο  έναντι 
ποσού 360,00€. 
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 Του εκσκαφέα-φορτωτή  HIDROMEK HMK 102 S με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 
96985, εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. Βλαχάκη 
Ιωάννη έναντι ποσού 3.198,00€, εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων 
ανταλλακτικών στην εταιρεία ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι.Ο.Ε  έναντι ποσού 23,11€.   
 

 Του εκσκαφέα-φορτωτή  JCB 3CX 4  με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 104944 ,την  
προμήθεια ανταλλακτικών στην εταιρεία «ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» έναντι 
ποσού 650,67€, εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. 
Λιβανό Γεώργιο έναντι ποσού 897,90€, εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων 
ανταλλακτικών στην εταιρεία ΒΙΛΛΙΑΣ Γ.-ΝΤΟΒΟΛΟΣ Ι.Ο.Ε   έναντι ποσού 71,84€. 
 

 Του ελκυστήρα  LAMBORGHINI με αριθμό κυκλοφορίας ΑΜ 57045 ,την  
προμήθεια ανταλλακτικών στην εταιρεία «ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε» έναντι 
ποσού 494,46€, εργασίες επισκευής μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. 
Λιβανό Γεώργιο έναντι ποσού 49,20€.       

 
Β) Ψηφίζει πίστωση ποσού 6.020,49€ σε βάρος του Κ.Α 20-6264.010, πίστωση ποσού 

3.221,11€ σε βάρος του Κ.Α 30-6264.006, πίστωση ποσού 1.620,41€ σε βάρος του Κ.Α 

25-6263.013, πίστωση ποσού 903,66€ σε βάρος του Κ.Α 20-6264.012 του  

προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών. 

 

 Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο κάτω.  

     
   Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                     1) ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΡΛΑΣ 

                                   2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                  3) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

                                          4) ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 

Δελήγιαννης Νικόλαος 
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