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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 26 του Ν. 4024/2011 (Φ.Ε.Κ. 226, τεύχος Α΄/27-10-2011).
2) Τις διατάξεις της υπ. αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18.οικ.21508/04-11-2011 Απόφασης του
Υπουργού ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης (Φ.Ε.Κ. 2540
τεύχος Β΄/07-11-2011).
3) Τις
υ π.
αριθµ.;
α)
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18.οικ.21526/04-11-2011
κα ι
β)
∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18.οικ.23243/23-11-2011 Εγκυκλίους του Υπουργείου ∆ιοικητικής
Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
4) Τις διατάξεις της υπ. αριθµ. ∆ΙΣΚΠΟ/Φ.18.οικ.21700/19-09-2012 Εγκυκλίου του
Υπουργείου ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης.
5) Τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.∆. 2396/1953 (Φ.Ε.Κ. 117, τεύχος Α΄/08-05-1953).
6) Τις διατάξεις της υπ. αριθµ. 3373/390/1975 (Φ.Ε.Κ. 349, τεύχος Β΄/27-03-1975)
Απόφασης του Υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης, «περί καθορισµού διαδικασίας
επισκευής, συντήρησης, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και
λιπαντικών κ.λ.π. των αυτοκινήτων οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των Οργανισµών
Τοπικής Αυτοδιοίκησης και των εν γένει Ν.Π.∆.∆. κ.λ.π. περί ων το άρθρο 1 του Ν.∆.
2396/1953», όπως τροποποιήθηκε µε την Οικ.4993/745/24-04-1975 Απόφαση του
ίδιου Υπουργού (Φ.Ε.Κ. 489, τεύχος Β΄/15-05-1975) και ειδικότερα τις διατάξεις που
αφορούν την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, καθώς και την
πραγµατοποίηση εργασιών επισκευής – συντήρησης
σε ιδιωτικό συνεργείο
οχηµάτων Ο.Τ.Α. που εδρεύουν στην περιοχή τέως ∆ιοίκησης Πρωτευούσης και
διαθέτουν συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων.
7) Τις διατάξεις του Π.∆. 28/1980.
8) Τα άρθρα 28 και 46 της Υ.Α. 11389/1993 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.).
9) Τη µε αριθµ. πρωτ. 1722/21-10-2015/46022 γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας
του ∆ήµου Πειραιά, που αφορά τη «διαδικασία απευθείας ανάθεσης προµήθειας
ανταλλακτικών ή παροχής υπηρεσιών για την επισκευή και συντήρηση οχηµάτων του
∆ήµου Πειραιά».
10) Την ανάγκη ανάδειξης µελών για τη συγκρότηση «Επιτροπής Επισκευής Συντήρησης και Ανάθεσης Εργασιών – Προµηθειών Ανταλλακτικών
Αυτοκινήτων Οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά». Η θητεία της εν λόγω Επιτροπής
ορίζεται για ένα (1) έτος από την ηµεροµηνία ανάδειξής της. Το έργο της Επιτροπής
συνίσταται στα εξής: α) τον έλεγχο και τη διαπίστωση της αναγκαιότητας για την
ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών των µηχανοκίνητων οχηµάτων του ∆ήµου
Πειραιά σε ιδιωτικά συνεργεία, εφόσον η πραγµατοποίησή τους κρίνεται αδύνατη από
τα µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος, καθώς και η προµήθεια από το ελεύθερο εµπόριο των
αναγκαίων ανταλλακτικών, αναλωσίµων, µπαταριών, ελαστικών, λιπαντικών, ελαίων,
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εξαρτηµάτων και υλικών για την πραγµατοποίηση των επισκευαστικών εργασιών από
συνεργεία του ∆ήµου µας β) την αξιολόγηση προσφορών και την «απευθείας
ανάθεση» των επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης των οχηµάτων και
µηχανηµάτων του ∆ήµου Πειραιά, σε ιδιωτικά συνεργεία, εφόσον η πραγµατοποίησή
τους κρίνεται αδύνατη από τα µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος καθώς και την προµήθεια
από το ελεύθερο εµπόριο των αναγκαίων ανταλλακτικών, αναλωσίµων, µπαταριών,
ελαστικών, λιπαντικών, ελαίων, εξαρτηµάτων και υλικών για την πραγµατοποίηση των
επισκευαστικών εργασιών από συνεργεία του ∆ήµου µας γ) την αξιολόγηση
προσφορών και τη διενέργεια διαγωνισµών για την ανάθεση επισκευαστικών
εργασιών ή εργασιών συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων του ∆ήµου
Πειραιά, σε ιδιωτικά συνεργεία, εφόσον η πραγµατοποίησή τους κρίνεται αδύνατη
από τα µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος καθώς και την προµήθεια από το ελεύθερο
εµπόριο των αναγκαίων ανταλλακτικών, αναλωσίµων, µπαταριών, ελαστικών,
λιπαντικών, ελαίων, εξαρτηµάτων και υλικών για την πραγµατοποίηση των
επισκευαστικών εργασιών από συνεργεία του ∆ήµου µας, ανεξαρτήτως του ύψους
της απαιτούµενης δαπάνης, όταν πρόκειται για την επισκευή – συντήρηση δηµοτικών
οχηµάτων που εµπεριέχουν εξ΄ ορισµού το στοιχείο του απρόβλεπτου, και για τον
λόγο αυτό δεν είναι εφικτό να προγραµµατιστούν και να δηµοπρατηθούν δ) την
αξιολόγηση προσφορών και τη διενέργεια διαγωνισµών για την ανάθεση
επισκευαστικών εργασιών ή εργασιών συντήρησης των οχηµάτων και µηχανηµάτων
του ∆ήµου Πειραιά, σε ιδιωτικά συνεργεία, εφόσον η πραγµατοποίησή τους κρίνεται
αδύνατη από τα µέσα που διαθέτει ο ∆ήµος καθώς και την προµήθεια από το
ελεύθερο εµπόριο των αναγκαίων ανταλλακτικών, αναλωσίµων, µπαταριών,
ελαστικών, λιπαντικών, ελαίων, εξαρτηµάτων και υλικών για την πραγµατοποίηση των
επισκευαστικών εργασιών από συνεργεία του ∆ήµου µας, µέχρι του ποσού των
60.000€ πλέον Φ.Π.Α, όταν πρόκειται για προγραµµατισµένη και προβλέψιµη
επισκευή – συντήρηση δηµοτικών οχηµάτων.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΟΥΜΕ
Ότι το Τµήµα Επισκευής – Συντήρησης Εξοπλισµού Οχηµάτων και Μηχανηµάτων
της ∆ιεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης την Παρασκευή 06 Νοεµβρίου
2015, ώρα 11:00 π.µ. θα διεξάγει κλήρωση στον ∆ηµοτικό Σταθµό Αυτοκινήτων
του ∆ήµου Πειραιά (Ρετσίνα 45 – 47) για την ανάδειξη Τακτικών και
Αναπληρωµατικών Μελών για τη συγκρότηση της «Επιτροπής Επισκευής Συντήρησης και Ανάθεσης Εργασιών – Προµηθειών Ανταλλακτικών Αυτοκινήτων
Οχηµάτων του ∆ήµου Πειραιά».Η παρούσα ανακοίνωση να αναρτηθεί στον Πίνακα
Ανακοινώσεων του Κεντρικού ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου Πειραιά (∆ραγάτση
12) και να αναρτηθεί στην επίσηµη ιστοσελίδα του ∆ήµου στο ∆ιαδίκτυο
(www.pireasnet.gr).
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ
1. Αντιδήµαρχο Οικονοµικών,
κα Γλύκα – Χαρβαλάκου Αθηνά
2. Αντιδήµαρχο Καθαριότητας και Ανακύκλωσης, και Μηχ/κού – Ηλεκ/κού
3. Γενικό Γραµµατέα ∆ήµου Πειραιά, κο Ταταρόπουλο Βασίλειο
3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών: α) Τµήµα Προµηθειών και Υπηρεσιών και
β) Τµήµα Ελέγχου και Πιστοποίησης ∆απανών
Ο
Ο
Προϊστάµενος
∆ιευθυντής
Του Τµήµατος Επισκευής – Συντήρησης
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης
Εξοπλισµού Οχηµάτων και
Μηχανηµάτων
∆ηµήτριος

Χαστάς

Γεράσιµος Λουρεντζάτος
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