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ΘΕΜΑ : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ∆ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
(µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του ∆ηµάρχου)

Ο Δήµαρχος Δράμας έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του Π∆ 28/1980.
2. Την διακήρυξη του διαγωνισμού για την εργασία "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών
Μέσων" με αρ. πρ.: 65593/10-12-2014.
3. Την ανάληψη υποχρέωσης στον Κ.Α. 20.6263.
4. Την υπ΄ αρ. 527/2014 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας
διαγωνισμού για την εργασία "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων".
5. Την υπ΄αρ 800/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου περί έγκρισης των όρων
δημοπράτησης.
6. Την υπ΄ αρ. 09/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί κατακύρωσης του πρακτικού
του διαγωνισμού για την εργασία "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων".
7. Την υπ΄ αρ. 44/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης της απευθείας
ανάθεσης τμήματος του ανοικτού πρόχειρου δημόσιου μειοδοτικού
διαγωνισμού για την
εργασία "Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων" που αφορά τις ομάδες 2, 3, 4, 5, 6
και 7 για τις οποίες δεν εκδηλώθηκε ενδιαφέρον.
8. Τις παραγράφους 9 και 10 - που προστέθηκαν με τον Ν. 3731/08 - στο άρθρο 209 του
Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114 Α') η περίπτωση σύναψης σύμβασης παροχής υπηρεσιών με
διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σχετικής διακήρυξης ρυθμίζεται με εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α') στο οποίο ορίζονται τα εξής : "Οι

αναθέτουσες αρχές μπορούν να συνάπτουν τις δημόσιες συμβάσεις τους προσφεύγοντας σε
διαδικασία με διαπραγμάτευση, χωρίς να προηγείται δημοσίευση σχετικής προκήρυξης στις
ακόλουθες περιπτώσεις :
 Προκειμένου για δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών :
α) εάν ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία , δεν υποβλήθηκε καμία προσφορά …".
9. Οτι ο διαγωνισμός διεξήχθη κανονικά σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, τη μελέτη και τη
διακήρυξη,
10. Την παλαιότητα και την έλλειψη εφεδρικών οχημάτων (όπως απορριμματοφόρων, φορτηγών,
πλυντηρίων κάδων κ.λ.π.), παράγοντες οι οποίοι, σε περίπτωση ακινητοποίησης κάποιου εξ
αυτών, επηρεάζουν δυσμενώς τις παρεχόμενες υπηρεσίες του Δήμου και ειδικότερα τις
υπηρεσίες που έχουν ως αντικείμενο την διασφάλιση της υγείας και ασφάλειας των πολιτών.
11. Την κατεπείγουσα ανάγκη ορισμού εξωτερικών συνεργείων συντήρησης και επισκευής των
οχημάτων λόγω των συχνών απρόβλεπτων σοβαρών βλαβών αυτών, καθότι υπάρχει ελλιπής
δυναμικότητα του Δήμου σε εργαλεία, σε χώρο και κάθε άλλο είδους ειδικό εξοπλισμό

(φρενόμετρα, τζογόμετρα, εγκεφάλους, πρέσες, εξοπλισμός ελέγχου και επισκευής
ταχογράφων, συστημάτων ψύξης κ.λ.π.)
12. την ειδίκευση κάθε συνεργείου, την ταχύτητα εκτέλεσης των εργασιών και τα εχέγγυα που
παρέχει και
13. ότι η αρμοδιότητα της απόφασης για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών,
παροχής υπηρεσιών ανήκει στην Οικονομική Επιτροπή, εκτός αν το Δημοτικό Συμβούλιο την
υποκαταστήσει, υπό την προϋπόθεση των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 72 του Ν.
3852/2010, σύμφωνα με το οποίο μπορεί, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών να αποφασίσει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες
των παραπάνω παραγράφων,

A. Αποφασίζει τη διεξαγωγή της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης του
∆ηµάρχου για την εργασία
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ»
B. Ανακοινώνει τη διενέργεια Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε κατάθεση
έγγραφων προσφορών και µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη
προσφορά

(μεγαλύτερη

μέση

έκπτωση)

ανά

ώρα

εργασίας

και

τιμή

ανταλλακτικών για τις παρακάτω ομάδες για τις οποίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον :


Ομάδα

2 «Υπερκατασκευές απορριμματοφόρων – ανοιχτών φορτηγών, πλυντηρίων κάδων κ.α..»
31.607,31 €



Ομάδα 3 «Κινητήρες, κιβώτια ταχυτήτων, συμπλέκτες, αναρτήσεις συστήματα πέδησης, εμπρόσθιο
σύστημα δ/νσης περιστρεφόμενες σκούπες κ.α. μηχανικού σαρώθρου κ.α..»
2.439,02 €



Ομάδα 4 «Συντήρηση – Επισκευή επιβατικών οχημάτων.»

1.626,01 €



Ομάδα 5. «Συντήρηση – Επισκευή δικύκλων.»

406,50 €



Ομάδα 6 «Συντήρηση - επισκευή οργάνων ελέγχου ταχύτητας οχήματος.»

1.056,91 €



Ομάδα 7 «Συντήρηση και επισκευή ηλεκτρικών μερών.»

2.439,02 €

στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 23%
Η όλη διαδικασία (απαιτούμενα δικαιολογητικά, ισχύς προσφορών κ.λ.π.) πρέπει να πληρεί τους όρους
της υπ' αρ. 65593/10-12-2014 διακήρυξης την οποία οι ενδιαφερόμενοι θα λαμβάνουν από το γραφείο 307
της Δ/νσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης (κ. Μαυρίδη Δημήτριο) που βρίσκεται στον τρίτο όροφο του
Δημαρχείου Δράμας, Βερμίου 2 και 1ης Ιουλίου, 66100 Δράμα τηλ. 2521020562 ή 2521350664.
Οι προσφορές µπορούν να κατατίθενται ή να στέλνονται ταχυδροµικώς στην παραπάνω διεύθυνση
μέχρι και την Παρασκευή 17 Απριλίου 2015 στις 10.00 το πρωί.
Η παρούσα να αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του ∆ήµου µας από σήµερα έως και την
ηµέρα της διαδικασίας και στην επίσηµη ιστοσελίδα του Δήμου.
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