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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 4/24-02-2020 
Αριθ.Αποφ. 37/2020    

ΘΕΜΑ:  Απευθείας ανάθεση εργασιών επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων 

έργου του Δήμου, λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης (άρθρ. 32 παρ.2γ 

Ν.4412/2016). 

 

        Στους Μολάους, σήμερα την  24-02-2020  ημέρα Δευτέρα και ώρα 09:00 π.μ. στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 2090/20-02-2020 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)                   Παναρίτης Ηλίας      

2) Χριστάκος Σταύρος                                               

3) Σουρλάς Ιωάννης     

4) Παπαδάκης Πιερρής                                       

5) Καλογερίνης Ηλίας 

6) Καλογράνης Δημήτριος   

 
    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

    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 δεν  παρευρέθησαν. 

    Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 9ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη 

των μελών της  τα εξής:  

 Το άρθρο 3 του ν. 4623/2019 (ΦΕΚ 134/09-08-2019) με το οποίο το  άρθρο 

72 του ν. 3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: 

«Άρθρο72 

Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής δήμων 



1. Η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για τον έλεγχο και την 

παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες: 

α)……… 

ιδ)Ασκεί καθήκοντα αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών 

και προμηθειών, ανεξαρτήτως προϋπολογισμού πλην των περιπτώσεων που 

υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου για την απευθείας ανάθεση. 

 Την περίπτωση γ΄ της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016, κατά την οποία η 

διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να 

χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών στο μέτρο 

που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόμενης σε 

γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των 

προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 

με διαπραγμάτευση. 

     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. 

1718/12-02-2020 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, 

οχημάτων του δήμου προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή τους δυνατότητα και να 

βελτιωθεί η λειτουργικότητά τους καθόσον πρόκειται για οχήματα που κινούνται 

καθημερινά για την αποκομιδή απορριμμάτων.  

     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. 1718/12-02-2020 

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. 1718/12-02-2020 πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης και 

Επισκευής Οχημάτων .   



 το άρθρο 32 παρ. 2γ΄του Ν.4412/2016 

 Τις εξειδικευμένες πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2020  

 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, 

Αποφασίζει  ομόφωνα 

 

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

των οχημάτων-μηχανημάτων του Δήμου σύμφωνα με το υπ΄ αριθ. πρωτ. 1718/12-02-

2020   πρακτικό της Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων, το  οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και συγκεκριμένα  ως εξής: 

 

1. Του SUBARU FORESTER με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4319,εργασίες επισκευής  

μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΚΟΤΣΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟ έναντι ποσού 

148,80€ & εργασίες επισκευής  μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. 

ΣΚΑΓΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ έναντι ποσού 86,80€.  

2. Του SSANG YONG με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4317,εργασίες επισκευής  μετά 

των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΚΟΤΣΑΛΗ ΣΤΑΥΡΟ έναντι ποσού 

1.335,56€.  

3. Του MERCEDES 1018 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI 2397,εργασίες επισκευής  μετά 

των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΤΣΑΦΑΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩTΗ έναντι ποσού 

1.919,52€, εργασίες επισκευής  μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ έναντι ποσού 868,00€ & εργασίες επισκευής  μετά των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΣΚΑΓΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ έναντι ποσού 425,32€.  

4. Του IVECO 190 EL25 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗH 4302,εργασίες επισκευής  μετά 

των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΤΣΑΦΑΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩTΗ έναντι ποσού 

3.754,07€, εργασίες επισκευής  μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. 

ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ έναντι ποσού 744,00€ & εργασίες επισκευής  μετά των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΣΚΑΓΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ έναντι ποσού 487,32€.  

5. Του MΙTSUBISHI L200 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4308, εργασίες επισκευής  

μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΣΚΑΓΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ έναντι ποσού 

425,60€.  

6. Του FIAT STRADA με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 4347, εργασίες επισκευής  μετά 

των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΣΚΑΓΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ έναντι ποσού 582,80€.  



7. Του MASDA B2500 με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗI 2329, εργασίες επισκευής  μετά 

των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΠΟΥΛΑΚΗ ΦΙΛΙΠΠΟ έναντι ποσού 

840,41€.  

8. Του IVECO Spa με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 2389, την προμήθεια ανταλλακτικών 

από την εταιρεία «Δ.ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-Ι. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε.» έναντι ποσού 276,04€ & 

την προμήθεια ανταλλακτικών από την εταιρεία «ΡΗΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» 

έναντι ποσού 611,82€.  

9. Του JBC 3CX4 με αριθμό κυκλοφορίας ME 116424, την προμήθεια ανταλλακτικών 

από την εταιρεία «ΡΗΓΑΚΟΣ ΠΕΤΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» έναντι ποσού 274,04€. 

10. Του JBC 4CX με αριθμό κυκλοφορίας ME 39704, εργασίες επισκευής  μετά των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΤΣΑΦΑΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ έναντι ποσού 

223,20€ & εργασίες επισκευής  μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. 

ΣΚΑΓΚΟ ΚΩΝ/ΝΟ έναντι ποσού 140,12€.  

11. Του HBM NOBAS με αριθμό κυκλοφορίας ME 90890, την προμήθεια  

ανταλλακτικών στην εταιρεία «Δ.ΛΥΡΙΩΤΑΚΗΣ-Ι. ΒΛΑΧΑΚΗΣ Ο.Ε.» έναντι ποσού 

311,60€,  εργασίες επισκευής  μετά των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. 

ΤΣΑΦΑΤΙΝΟ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ  έναντι ποσού 235,60€ & εργασίες επισκευής  μετά των 

απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ έναντι ποσού 

558,00€.  

12. Του HBM NOBAS με αριθμό κυκλοφορίας ME 84857, εργασίες επισκευής  μετά 

των απαραίτητων ανταλλακτικών στον κ. ΚΡΕΜΑΣΤΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟ  έναντι ποσού 

843,20€.  

 
      Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 
κάτω.  
          
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ      

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 

                                            5)ΚΑΛΟΓΡΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ            
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