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Α Π Ο Φ Α Σ Η 

 
Επιτροπής Συντήρησης και Επισκευής οχημάτων – μηχ/των έργου του Δήμου   

για την επισκευή του βυτίου με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 4913 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.Δ. 2396/08-05-1953 (ΦΕΚ 117/Α/08-05-1953) «περί κανονισμού χρήσεως και κινήσεως 
οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ισχύει και 
μετά την Ελ.Συν.Κλιμ. Ζ Πράξη 28/2017) 
2. Την με αριθμό 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/Β/20-03-1975) απόφαση του Υπουργού Προεδρίας της Κυβερνήσεως «περί 
καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λ.π. των 
αυτοκινήτων οχημάτων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων Δημοσίου 
Δικαίου (περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/1953)» όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 4993/745/24-04-1975 όμοια του Υπουργού 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως και σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Πράξη 109/2013 του VIΙ Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου (ισχύει 
και μετά την Ελ.Συν.Κλιμ. Ζ Πράξη 28/2017) 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ 1 του Ν.3463/06 όπως συμπληρώθηκε με το άρθρο 20 παρ. 13 του Ν. 3731/2008. 
4. Την με αριθ. 134/2223/30.1.2018 (ΑΔΑ ΨΚΥΕΩ6Ν-56Κ) Απόφαση του Δημάρχου Αιγάλεω με την οποία συγκροτήθηκε η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ του Δήμου σε εφαρμογή των παραπάνω Νόμων και Υπουργικών Αποφάσεων . 
5. Το με ημερομηνία 18/10/2018 Δελτίο Επιθεώρησης και Επισκευής του οχήματος (βυτίο) με αρ. κυκλ ΚΗΟ 4913 του Γραφείου 
Κίνησης του Δήμου. 
6. Την με ημερομηνία 18/10/2018 Βεβαίωση του Συνεργείου Επισκευής στόλου τροχοφόρων του Δήμου μας, σύμφωνα με την οποία 
το ανωτέρω όχημα έχει ήδη παρουσιάσει βλάβη, χρήζει άμεσης ανάγκης επισκευής σε εξωτερικό συνεργείο επισκευής και 
βεβαιώνονται οι αναγκαίες επισκευαστικές εργασίες και τα πιθανά τα απαραίτητα προς επισκευή ανταλλακτικά – υλικά.  
7. Την αρ.πρωτ. 25500/18.10.2018 Πρόταση Δέσμευσης Ποσού (Κωδικός Αιτήματος 271) 300,00 € σε βάρος Κ.Α. 35.6263.001 του 
προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2018 με τίτλο: ”Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων” για την επισκευή του 
οχήματος με αρ.κυκλ. ΚΗΟ 4913.  
8. Την με αριθμ.1304/24.10.2018 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (αρ.πρωτ. 2196/26109/2018 ΑΔΑ ΩΝΑΤΩ6Ν-Ι0Χ) περί έγκρισης 
και διάθεσης πίστωσης της ανωτέρω δαπάνης.   (Ν.4555/2018 αρθ. 203 παρ.1) 
9. Την έκτακτη ανάγκη του Δήμου και το επείγον του χαρακτήρα για την ανάθεση σε εξωτερικό συνεργείο των απαραίτητων 
επισκευαστικών εργασιών και την προμήθεια των ανταλλακτικών – υλικών όπως περιγράφονται στην ανωτέρω βεβαίωση του 
Συνεργείου Επισκευής στόλου τροχοφόρων του Δήμου μας,  προκειμένου για την άμεση και επείγουσα επισκευή και αποκατάσταση 
λειτουργίας του παρακάτω βυτίου. Η επισκευή κρίνεται άκρως επείγουσα και αναγκαία για την ασφάλεια του οδηγού και του 
οχήματος, της αποφυγής δυσάρεστων και επικίνδυνων καταστάσεων στους δημότες, (πρόκληση πυρκαγιάς), καθαρισμός λαϊκών 
αγορών μετά την αποκομιδή απορριμμάτων και εκτέλεσης του έργου της Δ/νσης Καθαριότητας γενικότερα, καθώς και την αδυναμία 
της υπηρεσίας μας λόγω περιορισμένου στόλου οχημάτων για αντικατάστασή τους με εφεδρικά. 
10. Το γεγονός ότι μέχρι και σήμερα δεν έχει προκύψει κάποιος μειοδότης μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και ως εκ τούτου δεν 
υπάρχει σχετική σύμβαση στην υπηρεσία μας που να περιέχει τα ζητούμενα ανταλλακτικά για την επισκευή της έκτακτης βλάβης που 
προέκυψε.  
11. Τον ισχύοντα ανταγωνισμό και την διαθεσιμότητα στην παροχή εξειδικευμένων εργασιών και προσφορά κατάλληλων 
ανταλλακτικών στο ελεύθερο εμπόριο, όπως και το συμφέρον του Δήμου με κυριότερο κριτήριο επιλογής την χαμηλότερη τιμή, και 
τις εναλλακτικές διαθέσιμες επιλογές εν γνώσει της που εξέτασε η παρούσα επιτροπή. 
12. Την υπ. αρ. πρωτ. 26852/31.10.2018 προσκομισθείσα προσφορά της ατομικής επιχείρησης ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
που αφορά τις απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες και την προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για την επισκευή του βυτίου 
με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 4913 η οποία και κρίθηκε ως συμφερότερη, τεχνικά αρτιότερη και οικονομικότερη για τον Δήμο στην παρούσα 
χρονική στιγμή.  

 
ΑΝΑΘΕΤΟΥΜΕ 

 

ΑΔΑ: ΩΧΚΞΩ6Ν-Ψ2Ο



   Στην ατομική επιχείρηση ΜΠΙΡΜΠΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Α.Φ.Μ. 027543319 ΔΟΥ Δ΄ΠΕΙΡΑΙΑ– Παλαμηδίου 20 ΠΕΙΡΑΙΑΣ) τις 
απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες και την  προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών για την επισκευή του βυτίου του Δήμου 
μας με αρ. κυκλ. ΚΗΟ 4913 σύμφωνα και με την προσφορά της ως άνω εταιρείας η οποία συμφωνεί με τις ανάγκες του Δελτίου 
Επιθεώρησης και Επισκευής του Γραφείου Κίνησης,  ως ακολούθως: 

 
ΕΡΓΑΣΙΕΣ  

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  ΣΥΝΟΛΟ 

1 
ΕΡΓΑΣΙΑ,ΑΠΟΚΟΛΛΗΣΗ ΖΥΓΚΙΩΝ ΣΑΣΙ ΚΑΖΑΝΙΟΥ,ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ, ΣΥΣΦΙΞΗ ΑΥΤΩΝ 120,00 120,00 

 
Σύνολο καθαρής αξίας 120,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 28,80 

 
Γενικό Σύνολο 148,80 

 
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝ.  ΣΥΝΟΛΟ 

6 τεμ. ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΖΥΓΚΙΑ ΠΑΡΑ ΣΑΣΙ ΚΑΖΑΝΙΟΥ ΜΕ ΠΕΡΙΚΟΧΛΙΑ ΜΑΚΡΙΑ 20,00 120,00 

 
Σύνολο καθαρής αξίας 120,00 

 
Φ.Π.Α. 24% 28,80 

 
Γενικό Σύνολο 148,80 

 
    Το συνολικό ποσό ανέρχεται στα 297,60 € με το Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 35.6263.001 του προϋπολογισμού οικ. έτους 2018 
του Δήμου μας.  
 

    Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει άριστα τις ανωτέρω επισκευαστικές εργασίες με την τοποθέτηση των αναγκαίων 
ανταλλακτικών μετά την έγγραφη εντολή επισκευής της υπηρεσίας μας. Η όλη επισκευή θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
σχετικό  Δελτίο Επιθεώρησης και επισκευής του οχήματος. 
 

    Η πληρωμή της αξίας της ανάθεσης εργασιών μετά ανταλλακτικών ή άνευ θα γίνει μετά την παραλαβή του επισκευασμένου 
οχήματος με την έκδοση χρηματικού εντάλματος, το οποίο θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά . 

 
 

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

1.   ΤΣΙΠΟΛΙΤΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
          ΔΕ Διοικ/ων Γραμ/τεων 
 
 
2.  ΠΑΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 
         ΔΕ Ηλεκτρολόγων   Αυτ/των 
 
                      
3.  ΜΠΟΥΡΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ 
         ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτων Αυτ/των 
 

 

ΒΕΒΑΙΟΥΤΑΙ ΤΟ ΓΝΗΣΙΟ ΤΩΝ 
ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ ΤΗΣ ΩΣ ΑΝΩ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ  
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 

 
 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ 

 

ΑΔΑ: ΩΧΚΞΩ6Ν-Ψ2Ο
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