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Α Π Ο Φ Α  Η 

 
Επιτροπήσ υντήρηςησ και Επιςκευήσ οχημάτων – μηχ/των έργου του Δήμου   

για την επιςκευή των απορριμματοφόρων οχημάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5234 & ΚΗΟ 4968 
 
Ζχοντασ υπόψθ: 
 
1. Σισ διατάξεισ του άρκρου 11 του Ν.Δ. 2396/08-05-1953 (ΦΕΚ 117/Α/08-05-1953) «περί κανονιςμοφ χριςεωσ και κινιςεωσ οχθμάτων 
του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ και εν γζνει Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου Δικαίου» (ιςχφει και μετά τθν 
Ελ.υν.Κλιμ. Η Πράξθ 28/2017) 
2. Σθν με αρικμό 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β/20-03-1975) απόφαςθ του Τπουργοφ Προεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ «περί 
κακοριςμοφ διαδικαςίασ επιςκευισ, ςυντθριςεωσ, αγοράσ ανταλλακτικϊν και προμικειασ καυςίμων και λιπαντικϊν κ.λ.π. των 
αυτοκινιτων οχθμάτων του Δθμοςίου, των Οργανιςμϊν Σοπικισ Αυτοδιοικιςεωσ και των εν γζνει Νομικϊν Προςϊπων Δθμοςίου 
Δικαίου (περί ων το άρκρο 1 του Ν.Δ. 2396/1953)» όπωσ τροποποιικθκε με τθν αρικμ. 4993/745/24-04-1975 όμοια του Τπουργοφ 
Προεδρίασ τθσ Κυβερνιςεωσ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν Πράξθ 109/2013 του VIΙ Σμιματοσ του Ελεγκτικοφ υνεδρίου (ιςχφει 
και μετά τθν Ελ.υν.Κλιμ. Η Πράξθ 28/2017) 
3. Σισ διατάξεισ του άρκρου 209 παρ 1 του Ν.3463/06 όπωσ ςυμπλθρϊκθκε με το άρκρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008. 
4. Σθν με αρικ. 134/2223/30.1.2018 (ΑΔΑ ΨΚΤΕΩ6Ν-56Κ) Απόφαςθ του Δθμάρχου Αιγάλεω με τθν οποία ςυγκροτικθκε θ ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
ΤΝΣΘΡΘΘ & ΕΠΙΚΕΤΘ ΑΤΣΟΚΙΝΘΣΩΝ ΟΧΘΜΑΣΩΝ του Διμου ςε εφαρμογι των παραπάνω Νόμων και Τπουργικϊν Αποφάςεων . 
5. Σα με θμερομθνία 16/5/2018 Δελτία Επικεϊρθςθσ και Επιςκευισ των απορριμματοφόρων οχθμάτων με αρ. κυκλ ΚΗΟ 5234 & ΚΗΟ 
4968 του Γραφείου Κίνθςθσ του Διμου. 
6. Σθν με θμερομθνία 16/5/2018 Βεβαίωςθ του υνεργείου Επιςκευισ ςτόλου τροχοφόρων του Διμου μασ, ςφμφωνα με το οποίο τα 
ανωτζρω οχιματα ζχουν ιδθ παρουςιάςει βλάβθ, χριηουν άμεςθσ ανάγκθσ επιςκευισ ςε εξωτερικό ςυνεργείο επιςκευήσ και 
βεβαιϊνονται οι αναγκαίεσ επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ και τα πικανά τα απαραίτθτα προσ επιςκευι ανταλλακτικά – υλικά.  
7. Σθν 847/18.5.2018 Πρόταςθ Ανάλθψθσ Τποχρζωςθσ με τίτλο «υντιρθςθ και επιςκευι μεταφορικϊν μζςων Τπθρεςίασ 
Κακαριότθτασ» με τθν οποία προτείνεται θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 1.650,00 € ςε βάροσ Κ.Α. 20.6263.001 του προχπολογιςμοφ του 
Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018   
8. Σθν αρικμ. 280/22.5.2018  Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου μασ ςχετικά με τθν ζγκριςθ δαπάνθσ και διάκεςθ 
πίςτωςθσ ποςοφ 1.650,00 € ςε βάροσ Κ.Α. 20.6263.001 του προχπολογιςμοφ του Διμου οικονομικοφ ζτουσ 2018 
9. Σθν ζκτακτθ ανάγκθ του Διμου και το επείγον του χαρακτιρα για τθν ανάκεςθ ςε εξωτερικό ςυνεργείο των απαραίτθτων 
επιςκευαςτικϊν εργαςιϊν και τθν προμικεια των ανταλλακτικϊν – υλικϊν όπωσ περιγράφονται ςτθν ανωτζρω Βεβαίωςθ του 
υνεργείου Επιςκευισ ςτόλου τροχοφόρων του Διμου μασ,  προκειμζνου για τθν άμεςθ και επείγουςα επιςκευι και αποκατάςταςθ 
λειτουργίασ των παρακάτω απορριμματοφόρων. Θ επιςκευι κρίνεται άκρωσ επείγουςα και αναγκαία λόγω αποφυγισ δυςάρεςτων και 
επικίνδυνων καταςτάςεων ςτουσ δθμότεσ από τθν αδυναμία αποκομιδισ απορριμμάτων και εκτζλεςθσ του ζργου τθσ Δ/νςθσ 
Κακαριότθτασ γενικότερα, κακϊσ και τθν αδυναμία τθσ υπθρεςίασ μασ λόγω περιοριςμζνου ςτόλου οχθμάτων για αντικατάςταςι τουσ 
με εφεδρικά. 
10. Σο γεγονόσ ότι μζχρι και ςιμερα δεν ζχει προκφψει κάποιοσ μειοδότθσ μζςω Διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ και ωσ εκ τοφτου δεν 
υπάρχει ςχετικι ςφμβαςθ ςτθν υπθρεςία μασ που να περιζχει τα ηθτοφμενα ανταλλακτικά για τθν επιςκευι τθσ ζκτακτθσ βλάβθσ που 
προζκυψε.  
11. Σον ιςχφοντα ανταγωνιςμό και τθν διακεςιμότθτα ςτθν παροχι εξειδικευμζνων εργαςιϊν και προςφορά κατάλλθλων 
ανταλλακτικϊν ςτο ελεφκερο εμπόριο, όπωσ και το ςυμφζρον του Διμου με κυριότερο κριτιριο επιλογισ τθν χαμθλότερθ τιμι, και τισ 
εναλλακτικζσ διακζςιμεσ επιλογζσ εν γνϊςει τθσ που εξζταςε θ παροφςα επιτροπι. 
12. Σθν υπ. αρ. πρωτ. 14079/1.6.2018 προςκομιςκείςα προςφορά τθσ εταιρείασ ΔΙΟΝΤΙΩΣΗ Ν.ΕΤΓΕΝΙΟ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. που αφορά τισ 
απαραίτθτεσ επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ και τθν προμικεια των αναγκαίων ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι των απορριμματοφόρων 
οχθμάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5234 & ΚΗΟ 4968 θ οποία και κρίκθκε ωσ ςυμφερότερθ, τεχνικά αρτιότερθ και οικονομικότερθ για τον 
Διμο ςτθν παροφςα χρονικι ςτιγμι.  
 

ΑΝΑΘΕΣΟΤΜΕ 
 

τθν εταιρεία ΔΙΟΝΤΙΩΣΗ Ν.ΕΤΓΕΝΙΟ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε. (Α.Φ.Μ. 998369936 –  Αγ.οφίασ Θζςθ πικάρι ΑΠΡΟΠΤΡΓΟ) τισ απαραίτθτεσ 
επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ και τθν  προμικεια των αναγκαίων ανταλλακτικϊν για τθν επιςκευι των απορριμματοφόρων του Διμου μασ 
με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 5234 & ΚΗΟ 4968 ςφμφωνα και με τθν προςφορά τθσ ωσ άνω εταιρείασ θ οποία ςυμφωνεί με τισ ανάγκεσ του Δελτίου 
Επικεϊρθςθσ και Επιςκευισ του Γραφείου Κίνθςθσ,  ωσ ακολοφκωσ: 

ΑΔΑ: Ω79ΝΩ6Ν-0ΙΡ



 
ΕΡΓΑΙΕ  

 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΣΙΜΗ ΜΟΝ.   ΤΝΟΛΟ 

 

-ΕΛΕΓΧΟ ΚΙΝΘΣΘΡΑ , ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ , ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ , 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΝΣΟΜΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ,  ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΛΩΔΙΩΘ  (ΚΗΟ 4968) 477,00 477,00 

 

-ΤΝΣΘΡΘΘ ΚΙΝΘΣΘΡΑ, ΑΛΛΑΓΘ ΛΑΔΙΩΝ, ΑΛΛΑΓΘ ΦΙΛΣΡΟΤ ΤΝΣ/Θ 
ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΑΤΙΜΩΝ, ΤΝΣΘΡΘΘ ΦΙΛΣΡΟΤ AD BLUE ΜΕ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ, 
ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ ΣΟΙΧΕΙΟΤ ΦΙΛΣΡΟΤ ΑΕΡΑ, ΤΝΣΘΡΘΘ ΣΕΓΝΩΣΘΡΑ 
ΠΙΕΘ ΣΕΛΕΧΟΤ ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΣΙΚΑΣΑΣΑΘ, ΕΛΕΓΧΟ ΣΑΘΜΘ 
ΛΑΔΙΟΤ ΜΚΣ ΚΑΙ ΣΟΝ ΠΑΞ, ΤΝΣΘΡΘΘ ΦΙΛΣΡΟΤ ΚΟΝΘ ΤΣΘΜΑΣΟ 
ΘΕΡΜΑΝΘ/ΚΛΙΜΑΣΙΜΟΤ, ΕΛΕΓΧΟ ΘΛΕΚΣΡΙΚΘ ΕΓΚΑΣΑΣΑΘ, 
ΤΝΣΘΡΘΘ ΦΙΛΣΡΟΤ ΩΜΑΣΙΔΙΩΝ DIESEL          (ΚΗΟ 5234) 247,50 247,50 

 
φνολο κακαρισ αξίασ 724,50 

 
Φ.Π.Α. 24% 173,88 

 
Γενικό φνολο 898,38 

 
ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΙΚΑ 

 

ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΤ ΣΙΜΗ ΜΟΝ.   ΤΝΟΛΟ 

1 τεμ. ΜΠΟΤΣΟΝ                                         (ΚΗΟ 4968) 84,50 84,50 

1 τεμ. ΣΟΜΙΟ ΦΙΛΣΡΟΤ                                 (ΚΗΟ 5234)   66,30 66,30 

1 τεμ. ΦΙΛΣΡΟ ΞΘΡΑΝΣΘΡΑ                            (ΚΗΟ 5234) 56,45 16,65 

1 τεμ. ΦΙΛΣΡΟ ΚΑΜΠΙΝΑ                               (ΚΗΟ 5234) 16,65 56,45 

1 τεμ. ΦΙΛΣΡΟ ΑΕΡΑ                                          (ΚΗΟ 5234) 99,18 99,18 

1 τεμ. ΦΙΛΣΡΟ ΚΑΤΙΜΟΤ                                (ΚΗΟ 5234) 39,99 39,99 

1 τεμ. ΦΙΛΣΡΟ ΛΑΔΙΟΤ                  (ΚΗΟ 5234) 18,74 18,74 

1 τεμ. ΦΙΛΣΡΟ ΣΙΜΟΝΙΟΤ                       (ΚΗΟ 5234) 9,59 9,59 

19 lt ΛΑΔΙ ΚΙΝΘΣΘΡΑ                                       (ΚΗΟ 5234) 8,925 169,58 

1 τεμ. ΚΑΛΛΤΜΑ                         (ΚΗΟ 5234) 28,95 28,95 

 
φνολο κακαρισ αξίασ 589,93 

 
Φ.Π.Α. 24% 141,58 

 
Γενικό φνολο 731,51 

 
    Σο ςυνολικό ποςό ανζρχεται ςτα 1.629,89 € με το Φ.Π.Α. και κα βαρφνει τον Κ.Α. 20.6263.001 του προχπολογιςμοφ οικ. ζτουσ 2018 
του Διμου μασ.  
    Ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να εκτελζςει άριςτα τισ ανωτζρω επιςκευαςτικζσ εργαςίεσ με τθν τοποκζτθςθ των αναγκαίων 
ανταλλακτικϊν μετά τθν ζγγραφθ εντολι επιςκευισ τθσ υπθρεςίασ μασ. Θ όλθ επιςκευι κα εκτελεςτεί ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα 
ςχετικά  Δελτία Επικεϊρθςθσ και επιςκευισ των οχθμάτων. 
     Θ πλθρωμι τθσ αξίασ τθσ ανάκεςθσ εργαςιϊν μετά ανταλλακτικϊν ι άνευ κα γίνει μετά τθν παραλαβι των επιςκευαςμζνων 
οχθμάτων με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ, το οποίο κα ςυνοδεφεται από τα νόμιμα δικαιολογθτικά . 

 
 

Η ΕΠΙΣΡΟΠΗ 
 

1.   ΣΙΠΟΛΙΣΗ ΠΕΣΡΟ 
          ΔΕ Διοικ/ων Γραμ/τεων 
 
 
2.  ΠΑΠΑΝΣΕΛΙΟΤ ΧΡΗΣΟ 
         ΔΕ Θλεκτρολόγων   Αυτ/των 
 
                      
3.  ΜΠΟΤΡΓΙΩΣΗ ΔΙΟΝΤΙΟ 
         ΔΕ Θλεκτροτεχνιτων Αυτ/των 
 

 

ΒΕΒΑΙΟΤΣΑΙ ΣΟ ΓΝΘΙΟ ΣΩΝ 
ΤΠΟΓΡΑΦΩΝ ΣΘ Ω ΑΝΩ 

ΕΠΙΣΡΟΠΘ 
 
 
 

Ο ΑΝΣΙΔΗΜΑΡΧΟ  
ΚΑΘΑΡΙΟΣΘΣΑ & ΑΝΑΚΤΚΛΩΘ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟ ΝΙΚΗΣΑΚΗ 

 

ΑΔΑ: Ω79ΝΩ6Ν-0ΙΡ
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