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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΣΗΤΕΙΑΣ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ- ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ 

ΔΗΜΟΥ ΣΗΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020.                             

 (σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 90/2020 Απόφαση Δημάρχου) 

          

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 3/11-9-2020  

Θέμα: «Αποκατάσταση εκτάκτων ζημιών οχημάτων/μηχανημάτων του Δήμου Σητείας» λόγω 
κατεπείγουσας ανάγκης.   
 
Σήμερα ημέρα Παρασκευή 11/9/2020, συνεδριάζει η Επιτροπή Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων- 
Μηχανήματων του Δήμου Σητείας για το έτος 2020, αποτελούμενη από τα ακόλουθα μέλη:  
 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΚΛΑΛΟΣ  ΙΔΙΟΤΗΤΑ 

Αδαμάκης Εμμανουήλ ΔΕ Μηχανοτεχνιτών Πρόεδρος  

Καναράκης Κωνσταντίνος  ΔΕ Οδηγών  Τακτικό Μέλος) 

Φυγετάκης Κωνσταντίνος ΔΕ Οδηγών Τακτικό Μέλος 

 

Το θέμα της συνεδρίασης αφορά την επιτακτική ανάγκη για την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών 

και παροχής επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση έκτακτης βλάβης  που παρουσίασαν  τα 

ακόλουθα οχήματα/μηχανήματα του Δήμου Σητείας κατόπιν των σχετικών εντολών επιθεώρησης και 

επισκευής οχημάτων-μηχανημάτων του Γραφείου Κίνησης και τα αντίστοιχα Δελτία Τεχνικής 

Επιθεώρησης του Δημοτικού Συνεργείου):  

 

Α/Α ΑΡ. 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 
ΤΥΠΟΣ/ΜΑΡΚΑ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ 

1 
ΚΗΙ 8739 ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ-DAF 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

2 

KHY 9847 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-HYUNDAI MATRIX  

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

3 

KHY 9848 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-HYUNDAI MATRIX 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

4 

ΚΥΗ 9875 ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ-HYUNDAI MATRIX 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

5 
ΚΗΥ 9880 ΦΟΡΤΗΓΟ-MITSUBISHI L200 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΑΡΔΕΥΣΗΣ 
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6 
ΜΕ 106296 ΣΑΡΩΘΡΟ-IVECO BUCHER 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

7 
ΜΕ 84513 ΣΑΡΩΘΡΟ-DULEVO 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

8 
- ΠΙΕΣΤΙΚΟ ΝΕΡΟΥ –KARCHER 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

9 
ME 84536 

ΦΟΡΤΗΓΟ/ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ-

MAZDA B2500 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

10 ΜΕ 5136 ΙΣΟΠΕΔΩΤΗΣ ΓΑΙΩΝ-ΗΒΜ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 

 

 

Η δαπάνη σύμφωνα με τον ενδεικτικό προϋπολογισμό της τεχνικής έκθεσης που συνοδεύει το παρόν 

περιλαμβάνει:  

 Προμήθεια ανταλλακτικών συνολικής αξίας 3.340,80 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)  

CPV  34320000-6: Μηχανολογικά ανταλλακτικά εκτός από κινητήρες και μέρη τους 

και  

 Παροχή επισκευαστικών εργασιών συνολικής αξίας 2.480,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

24%) 

CPV: 50116000-1: Υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής για ειδικά μέρη οχημάτων 

 

Σύμφωνα με τα αντίστοιχα Δελτία Τεχνικής Επιθεώρησης του Δημοτικού Συνεργείου (τα οποία 

επισυνάπτονται) προκύπτουν τα ακόλουθα:  

1) οι διαπιστωθείσες βλάβες τις οποίες υπέστησαν τα οχήματα κατά την λειτουργία τους, είναι 

απρόβλεπτες και ως εκ τούτου τα απαραίτητα ανταλλακτικά για την αποκατάσταση τους δεν 

συμπεριλαμβάνονται στα συνήθη τακτικά ανταλλακτικά συντήρησης  των οχημάτων.   

2) οι επισκευαστικές εργασίες δε δύναται να εκτελεστούν στο Δημοτικό Συνεργείο καθώς 

απαιτείται εξειδικευμένο συνεργείο – μηχανουργείο το οποίο να διαθέτει τόρνο, πρέσα κλπ 

3) Η επισκευή των εν λόγω οχημάτων/μηχανημάτων αποτελεί άμεση και κατεπείγουσα ανάγκης 

ανάγκη καθώς η λειτουργία τους είναι συνυφασμένη με την καθημερινή λειτουργία των 

υπηρεσιών του Δήμου (βοήθεια στο Σπίτι, καθαριότητα και εργασίες αποκατάστασης βλαβών 

σε δρόμους και δίκτια).  

Καθίσταται απαραίτητη η ανάθεση της προμήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών μετά των 

επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των ζημιών που περιγράφονται στην τεχνική έκθεση 

της επιτροπής η οποία επισυνάπτεται στο παρόν πρακτικό.  
 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς επίσης : 

1) Τη με αριθ. ΥΑ 3373/390/20-03-1975 (ΦΕΚ 349/τ. Β΄/20-03-1975) απόφαση του Υπουργείου 
Προεδρίας της Κυβερνήσεως «περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς 
ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων οχημάτων του 
Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει Νομικών Προσώπων 
Δημοσίου Δικαίου.   

2) Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72 παρ. 1δ΄του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε από το 

παρ.1 του άρθρου 3 του Ν.4623/2019 «η οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για 

https://dimosnet.gr/blog/laws/άρθρο-3-αρμοδιότητες-οικονομικής-επιτ/
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τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις 

ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές αρμοδιότητες»: 

 εδάφιο θ:  «Αποφασίζει την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή 

και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών, για έργα, μελέτες, προμήθειες 

και υπηρεσίες, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης 

από μέλη της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους του δήμου ή δημόσιους υπαλλήλους» και 

 εδάφιο 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». 

3) Σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 32 του Ν.4412/2016: «.Η διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς 

προηγούμενη δημοσίευση μπορεί να χρησιμοποιείται για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και 

υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  […] γ) 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. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι 

αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση 

να απορρέουν από δική τους ευθύνη.» 

4) Σύμφωνα με το άρθρο 32Α του Ν.4412/2016:  

 «Εξαιρούνται της υποχρεωτικής εφαρμογής των άρθρων 22 παράγραφοι 1, 36, 72 παράγραφος 

1 περίπτωση α΄, 79 παράγραφοι 1 έως 4, και 221 παράγραφοι 8 και 9, οι ακόλουθες 

περιπτώσεις του άρθρου 32: β) λόγω του επείγοντος χαρακτήρα της ανάθεσης σύμφωνα με την 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2» 

 «Στις περιπτώσεις α΄ και β΄ η διαδικασία διεξάγεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στους όρους της 

πρόσκλησης, όπου υπάρχει, και η αξιολόγηση των προσφορών μπορεί να γίνεται σε ενιαίο 

στάδιο με την ανάθεση της σύμβασης. Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης γίνεται από τριμελές 

όργανο, το οποίο συγκροτείται από την Αναθέτουσα Αρχή και εισηγείται προς το αποφαινόμενο 

όργανο για κάθε θέμα που ανακύπτει κατά την ανάθεση της σύμβασης» 

 

5) Τη με άριθμ. 105/2016 πράξη του 7ου Τμήματος του ελεγκτικού Συνεδρίου σύμφωνα με την οποία  

η επισκευή έκτακτης βλάβης οχήματος, συνιστά  επείγουσα ανάγκη,  η δε άμεση αποκατάσταση της 

βλάβης είναι αναγκαία προκειμένου να μη διαταραχθεί η ομαλή λειτουργία των υπηρεσιών.  

6) Toν προϋπολογισμό του Δήμου οικ. έτους 2020 στον οποίο έχουν εγγραφεί οι σχετικές πιστώσεις 

για την προμήθεια ανταλλακτικών και τις Δαπάνες συντήρησης και επισκευής μεταφορικών μέσων 

στους αντίστοιχους ΚΑΕ 

7) Τη με αριθμ. πρωτ. 90/2020 Απόφαση Δημάρχου Σητείας για την συγκρότηση της Επιτροπής 

Συντήρησης και Επισκευής Οχημάτων- Μηχανήματων του Δήμου Σητείας  για το έτος 2020.  

8) και επειδή η προμήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών και η παροχή των απαραίτητων 

εργασιών  για την επισκευή των εν λόγω  οχημάτων/μηχανημάτων: 

οφείλεται σε απρόβλεπτα γεγονότα 

 είναι κατεπείγουσα ανάγκη αφού σχετίζεται με την υγιεινή και την ασφάλεια του Δήμου μας 
και είναι απαραίτητη προκειμένου να αυξηθεί η επιχειρησιακή τους δυνατότητα και να 
βελτιωθεί η λειτουργικότητά τους ,καθόσον πρόκειται για οχήματα που κινούνται καθημερινά 
για την εκτέλεση έργων & την αποκομιδή απορριμμάτων, αλλά και για να διασφαλιστεί η 
ασφάλεια των υπαλλήλων που επιβαίνουν στα εν λόγω οχήματα. 



4 
 

4 
 

 οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη 
του Δήμου. 

 δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή με 
διαπραγμάτευση διαδικασίες με δημοσίευση προκήρυξης διαγωνισμού λόγο του 
απρόβλεπτου χαρακτήρα των βλαβών.  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ  

 ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΜΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

  Την έγκριση του κατεπείγοντος για την  απευθείας ανάθεση της προμήθειας ανταλλακτικών 
και την παροχή επισκευαστικών εργασιών για την αποκατάσταση των έκτακτων βλαβών 
οχημάτων/μηχανημάτων που περιγράφονται στο παρόν.   

 

 

Σητεία :            11    /    9     / 2020    
 

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

Αδαμάκης Εμμανουήλ 

(πρόεδρος) 

Καναράκης Κωνσταντίνος 

(τακτικό Μέλος) 

Φυγετάκης Κωνσταντίνος 

(τακτικό μέλος) 

 

 

 

 

 

 

 


