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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                                       ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                                                              Αγία Παξαζθεπή  15-05-2014 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΔΞΤΠΖΡΔΣΖΖ ΣΟΤ ΠΟΛΗΣΖ                 Αξηζ. πξση.  - 18592 - 
ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ             
ΣΜΖΜΑ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΖΜΟΣΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
Ο Η Κ Ο Ν Ο Μ Η Κ Ζ  Δ Π Η Σ Ρ Ο Π Ζ  
Σαρ. Γ/λζε: Μεζνγείσλ 415-417, 153 43                       
 Σειέθσλν: 213-2004604                                           
Πιεξνθνξίεο: θ. Δ. Κνπηξνπκάλε                               
                                                                                   ΑΠΟΠΑΜΑ 
 

                           Από ηα πξαθηηθά ηεο 23 / 2014 ζπλεδξίαζεο 

ΑΡ. ΑΠΟΦ. 117 / 2014 

 

 
                          ΠΔΡΗΛΖΦΖ              

 

Αλάζεζε ηεο «πξνκήζεηαο ακόιπβδεο βελδίλαο 

νρεκάησλ» 

 

ηελ Αγία Παξαζθεπή θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα ηελ 15-05-2014 εκέξα 
Πέμπηη θαη ώξα 13.00 ζπλήιζε ζε Έκηακηη Καηεπείγοσζα σνεδρίαζη ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ ύζηεξα από ηελ ππ’ αξηζκ. 18561/15-05-2014 έγγξαθε πξόζθιεζε 
ηνπ Πξνέδξνπ-Γεκάξρνπ πνπ επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηνπο Γεκνηηθνύο πκβνύινπο 
ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ. 6 ηνπ Ν. 3852/10. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη απαξηία δεδνκέλνπ όηη από ην ζύλνιν ησλ – 9 – 
κειώλ βξέζεθαλ παξόληα ηα – 9 – ήηνη: 
 

Παρόνηες                                                                       Απόνηες 
1.  B. Ενξκπάο - Πξόεδξνο                                      
2.  Γ. Παλαγόπνπινο                                                

     3.  Γ. Καδάθνο                                                          
     4.  Σ. Κσζηόπνπινο                                                 
     5.  Κ. Σζηακπάο  
     6. Δ. Κσλζηαληαθόπνπινο 
     7.  Β. Γηαλλαθόπνπινο 
     8.  Κ. Κξεηηθίδεο  
     9.  Η. ηαζόπνπινο                                              

                                         
 

Αρτίζει η ζσνεδρίαζη 

ΠΡΟΔΛΔΤΔΗ – ΑΠΟΥΧΡΖΔΗ – ΜΔΣΑΒΟΛΔ 
 

Ομόθωνα εγκρίνεηαι ηο καηεπείγον ηης ζσνεδρίαζης. 
 

ΔΠΗ ΣΟΤ 1οσ  Ζ.Γ. ΘΔΜΑΣΟ 

ΘΔΜΑ: Αλάζεζε ηεο «πξνκήζεηαο ακόιπβδεο βελδίλαο νρεκάησλ 

ΠΡΟΔΓΡΟ–ΓΖΜΑΡΥΟ: Με ηελ ππ’ αξίζκ. 171/31-03-2014 Απόθαζε Γεκάξρνπ 
εγθξίζεθε ε απεπζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία «ΠΑΝΗΚΗΓΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.» 
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γηα ηελ πξνκήζεηα ακόιπβδεο βελδίλεο θίλεζεο νρεκάησλ ζπλνιηθνύ πνζνύ 5.889,24€ 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. 

   ύκθσλα  κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 58 ηνπ Ν.3852/2010, ε Οηθνλνκηθή 
Δπηηξνπή απνθαζίδεη αηηηνινγεκέλα θαη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απεπζείαο αλάζεζεο 
πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ θαη έξγσλ ζε εμαηξεηηθέο πεξηπηώζεηο. 

   αο ππνβάιινπκε γηα έγθξηζε ηελ ζρεηηθή Απόθαζε Γεκάξρνπ. 

 

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ                  Αγία Παξαζθεπή, 31/03/2014 
ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ         Αξηζ. Πξση.: 12028 
ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 
ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟΤ,  
ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ ΚΑΗ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ  
Πιεξ.: θα Κνπλέιε Α. 
Σει.: 2132004547 

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ 
 

Α Π Ο Φ Α  Ζ  Νο 171 
 
ΘΔΜΑ: Αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ακόιπβδεο βελδίλεο θίλεζεο 

νρεκάησλ» – Έγθξηζε πξαθηηθνύ Νν1 

Ο ΓΗΜΑΡΥΟ 

Έρνληαο ππόςε: 
1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 58 ηνπ Ν. 3852/2010. 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξ. 209 ηνπ Ν. 3463/2006. 
3. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 2 ηνπ αξζξ. 23 ηεο ππ’ αξηζ. 11389/1993 Απόθαζεο ηνπ Τπνπξγνύ 

Δζσηεξηθώλ (Δ.Κ.Π.Ο.Σ.Α.). 
4. Σελ πεξίπησζε VIII ηεο παξ. 13 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Ν. 2286/1995, όπσο ζπκπιεξώζεθε κε ηελ 

παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2503/1997. 
5. Σελ ππ’ αξηζ. 27319/18-07-2002 (ΦΔΚ 945/η. Β’/24-07-2002) Κνηλή Απόθαζε ησλ Τπνπξγώλ 

Δζσηεξηθώλ θαη Αλάπηπμεο.  
6. Σν γεγνλόο όηη ε δαπάλε ηεο πξνκήζεηαο δελ ππεξβαίλεη ην πνζό ησλ 15.000 επξώ, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ Φ.Π.Α. θαηά θσδηθό αξηζκό είδνπο ηνπ αξρείνπ εηδώλ ηνπ Δ.Π.Π. 
7. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξ.7 ηνπ αξζξ. 158 ηνπ Ν.3463/2006, ζύκθσλα κε ηηο νπνίεο: «ηηο 

πεξηπηώζεηο ηνπ ζηνηρείνπ β΄ ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ Ν. 3463/2006 θαη ζηηο πεξηπηώζεηο  
απεπζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ, παξνρήο ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο 
έξγσλ όηαλ ζπληξέρεη θαηεπείγνπζα αλάγθε, εάλ δελ ππάξρεη ζηνλ  πξνϋπνινγηζκό πίζησζε ή 
απηή πνπ ππάξρεη είλαη αλεπαξθήο, ε αλαγθαία ηξνπνπνίεζε ηνπ  πξνϋπνινγηζκνύ γίλεηαη ζηελ 
πξώηε, κεηά ηελ αλάζεζε, ζπλεδξίαζε ηνπ δεκνηηθνύ ή  θνηλνηηθνύ ζπκβνπιίνπ». 

8. Σν κε ΑΓΑΜ 14REQ001938198 2014-03-21 Πξσηνγελέο Αίηεκα. 
9. Σελ από 19/03/2014 Σερληθή Πεξηγξαθή ηεο Γηεύζπλζεο πεξηβάιινληνο γηα ηελ «Πξνκήζεηα 

ακόιπβδεο βελδίλεο θίλεζεο νρεκάησλ», ζύκθσλα κε ηελ νπνία ηεθκεξηώλεηαη ν ραξαθηήξαο 
ηνπ επείγνληνο ηεο πξνκήζεηαο, δηόηη: 

10. Οη δύν δηεζλήο δηαγσληζκνί πνπ πξαγκαηνπνηεζήθαλ όζνλ αθνξά ηελ πξνκήζεηα βελδίλεο 

θίλεζεο ήηαλ άγνλνη θαη ζπγθεθξηκέλα: 

Α)ην πξώην δηαγσληζκό δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλαο ελδηαθεξόκελνο  θαη ε Δληαία Αξρή 

δελ ελέθξηλε ην αίηεκα καο γηα δηαπξαγκάηεπζε  

Β) ην δεύηεξν δηαγσληζκό δελ παξνπζηάζηεθε θαλέλαο ελδηαθεξόκελνο θαη κε απόθαζε 

ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ζα πξνβεί ν Γήκνο ζηε δηαδηθαζία δηαπξαγκάηεπζεο όζνλ 

αθνξά ηε βελδίλε θίλεζεο.  
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Δπεηδή γηα ηελ σο άλσ δηαδηθαζία δελ κπνξνύκε λα γλσξίδνπκε ηελ απόθαζε ηεο Δληαίαο 

Αξρήο αιιά θαη ην ρξνληθό δηάζηεκα ην νπνίν ζα απαηηεζεί κέρξηο αλάδεημεο αλαδόρνπ γηα 

ηελ πξνκήζεηα βελδίλεο θίλεζεο θαζόηη απαηηείηε θαη πξνζπκβαηηθόο έιεγρνο.  

Δπεηδή: 

• κεγάινο αξηζκόο ηνπ ζηόινπ ησλ νρεκάησλ αθηλεηνπνηήζεθαλ. 

• Τπεξεζίεο θνηλσληθνύ ελδηαθέξνληνο δελ κπνξνύλ πιένλ λα εμππεξεηεζνύλ. 

• εξγαζίεο θαη έθηαθηα ζπκβάληα πνπ πξαγκαηνπνηνύληαλ από ηα ζπλεξγεία ηεο 
Απηεπηζηαζίαο ηνπ Γήκνπ δελ κπνξνύλ λα πινπνηεζνύλ. 

• απηνςίεο πνιενδνκηθνύ ραξαθηήξα δελ κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηεζνύλ. 

• εξγαζίεο θαη έθηαθηα ζπκβάληα ηεο Τπεξεζίαο Καζαξηόηεηαο θαη Πξαζίλνπ 
παξακέλνπλ απξαγκαηνπνίεηα ρσξίο λα ππάξρεη δπλαηόηεηα εθηέιεζήο ηνπο. 

• δελ δεκηνπξγήζεθε ε ελ ιόγσ θαηάζηαζε από ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ 

1. Σελ ππ’ αξηζ. 168/27-03-2014 Απόθαζε Γεκάξρνπ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο αλσηέξσ 
πξνκήζεηαο κε απεπζείαο αλάζεζε. 

2. Σελ πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο «ΠΑΝΗΚΗΓΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.», κε ηελ 
νπνία πξνζθέξεη ηηκή κνλάδνο ηελ κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο θαηά ηελ 
εκεξνκελία ηνπ εθνδηαζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο. 

3. Σν από 28-03-2014 Πξαθηηθό Νν1 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη Αμηνιόγεζεο γηα 
ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα. 

 
Α Π Ο Φ Α  Η Ε Ο Τ Μ Δ 

 
1. Απνδερόκαζηε ην από 28-03-2014 Πξαθηηθό Νν1 ηεο Δπηηξνπήο Γηελέξγεηαο θαη 

Αμηνιόγεζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ακόιπβδεο βελδίλεο θίλεζεο 
νρεκάησλ». 

2. Αλαζέηνπκε ζηελ εηαηξεία «ΠΑΝΗΚΗΓΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.» ηελ 
πξνκήζεηα κε ηίηιν «Πξνκήζεηα ακόιπβδεο βελδίλεο θίλεζεο νρεκάησλ», ε νπνία 
πξνζθέξεη ηηκή κνλάδνο ηελ κέζε ηηκή ιηαληθήο πώιεζεο θαηά ηελ εκεξνκελία ηνπ 
εθνδηαζκνύ, ηνπ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο & Αληαγσληζηηθόηεηαο, έλαληη ηνπ πνζνύ 
ησλ 5.889,24€ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α. 

 

   Παξαθαινύκε ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή λα ιάβεη απόθαζε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο  

    ηνπ   άξζξνπ 72, ηνπ Ν. 3852/10, κε ηελ νπνία: 

1. Να εγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο 

2. Να εγθξίλεη ηελ ππ’ αξίζκ. 171/31-03-2014 Απόθαζε Γεκάξρνπ πνπ αθνξά ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ηεο «Πξνκήζεηαο ακόιπβδεο βελδίλεο θίλεζεο νρεκάησλ» ζηελ 

εηαηξεία «ΠΑΝΗΚΗΓΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.», αληί ηνπ πνζνπ ησλ 5.889,24€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο. 

 
Ζ Οικονομική Δπιηροπή 

ιακβάλνληαο ππόςε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72, πεξ. δ ηνπ Ν. 3852/10. 

ομόθωνα 

ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ 
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1. Δγθξίλεη ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.  

2. Δγθξίλεη ηελ ππ’ αξηζκ. 171/31-03-2014 Απόθαζε Γεκάξρνπ πνπ αθνξά ηελ 

απεπζείαο αλάζεζε ηεο «Πξνκήζεηαο ακόιπβδεο βελδίλεο θίλεζεο νρεκάησλ» ζηελ 

εηαηξεία «ΠΑΝΗΚΗΓΖ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΤΗΜΩΝ Α.Δ.», αληί ηνπ πνζνπ ησλ 5.889,24€ 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ, ζύκθσλα κε ην ζθεπηηθό ηεο παξνύζαο. 

 
 

H παξνύζα απόθαζε πήξε ηνλ αξηζκό 117 / 2014 

 

 

      Ο  ΠΡΟΔΓΡΟ                                               ΣΑ ΜΔΛΖ 
 
 

     Βαζίιεο Ενξκπάο  
 
 

   ΓΗΜΟ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΔΤΗ 

     ΑΚΡΙΒΔ ΦΩΣΟΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 

     ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΚΕΤΗ……………..…….. 

     Η ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΗ ΣΟΤ ΣΜΗΜΑΣΟ  

     ΔΗΜΟΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ  

    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δζσηεξηθή δηαλνκή : 
Λνγηζηήξην  (3) 

Γ. Παλαγόπνπινο                                                
Γ. Καδάθνο                                                          
Σ. Κσζηόπνπινο                                                 
Κ. Σζηακπάο  
Δ. Κσλζηαληαθόπνπινο 
Β. Γηαλλαθόπνπινο 
Κ. Κξεηηθίδεο  
Η. ηαζόπνπινο                                              
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