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ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ:

Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για
την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του Κλαδοφάγου Μηχανήµατος
του ∆ήµου

Σύµφωνα:
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονοµική Επιτροπή
«αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις.
2. Ως γνωστόν, ο ∆ήµος διαθέτει ένα κλαδοφάγο µηχάνηµα στη δηµοτική ενότητα ∆ιονύσου
(µάρκας Duecker τύπου DMS 500 Mix Shredder, µε ενσωµατωµένο γερανό αυτοφόρτωσης)
το οποίο λειτουργεί σε καθηµερινή βάση µε εντατικό ρυθµό, λόγω των πολλών πράσινων
απορριµµάτων της περιοχής, προκειµένου να ελαχιστοποιεί τον όγκο τους και το
συνακόλουθο κόστος διαχείρισής τους.
Το εν λόγω µηχάνηµα λειτουργεί αυτήν την περίοδο αδιάκοπα λόγω των πολλών δένδρων
και κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί από τις πολυάριθµες πτώσεις που σηµειώθηκαν κατά
τις τελευταίες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέµους στην περιοχή του ∆ήµου κατά τους µήνες
∆εκέµβριο 2014, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015.
Η ανάγκη αδιάλλειπτης λειτουργίας του προβλέπεται να παραµείνει και κατά το άµεσα
προσεχές χρονικό διάστηµα (άνοιξη – καλοκαίρι 2015) λόγω των αυξηµένων πράσινων
απορριµµάτων που θα συλλέγονται στην περιοχή του ∆ήµου.
3. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου γνωρίζοντας την εντατική λειτουργία του
κλαδοφάγου µηχανήµατος και προβλέποντας την συνακόλουθη ανάγκη συντήρησης –
προµήθειας συγκεκριµένων αναλώσιµων ανταλλακτικών του (σετ κοπής, σετ βίδες, κλπ.),
που φθείρονται στα πλαίσια της φυσιολογικής τους λειτουργίας και χρειάζονται τακτική
αντικατάσταση, έχει ήδη λάβει έγκριση σκοπιµότητας από το ∆.Σ. (16/2015 Α∆Σ), συντάξει
σχετική µελέτη (4/2015) και υποβάλλει εισήγηση προς έγκριση στην Ο.Ε. του ∆ήµου (αρ.
πρωτ. 5206/25.2.2015) προκειµένου να διενεργηθεί πρόχειρος ανοικτός διαγωνισµός
ανάδειξης αναδόχου προµήθειας ανταλλακτικών - συντήρησης.
Η εν λόγω εισήγηση δεν έχει εισαχθεί µέχρι σήµερα στην Ο.Ε. λόγω αδυναµίας έγκρισης
όρων διακήρυξης διαγωνισµού εξαιτίας νοµοθετικού κενού στην εφαρµογή των διατάξεων
του Ν.4281/2014 µε τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισµών από 1.3.2015.
Μέχρι την ψήφιση της όποιας τροπολογίας επί του ανωτέρω νόµου ή έκδοσης σχετικής
εγκυκλίου µε την οποία θα διευκρινιστούν τα νοµοθετικά κενά και θα καταστεί δυνατή η
διεξαγωγή του προαναφερθέντος σχετικού διαγωνισµού και κατακύρωση του
αποτελέσµατός του, ο κλαδοφάγος αναµένεται να έχει σταµατήσει τη λειτουργία του, λόγω
καταστροφής των κοπτικών του άκρων ή κάποιου άλλου προβλήµατος συντήρησης που θα
µπορούσε να προκύψει, δηµιουργώντας τεράστιο πρόβληµα στο ∆ήµο από τη συσσώρευση
κλαδιών (ανεπεξέργαστα ογκώδη) στο περιορισµένης δυναµικότητας γήπεδο που υπάρχει
για το σκοπό αυτό ή από το απογορευτικό κόστος διάθεσής τους ως ανεπεξέργαστα ογκώδη
στη χωµατερή (85€/τόνος).

4. Κατόπιν των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος ζήτησε και έλαβε από την εταιρία
Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. τη συνηµµένη προσφορά για την προµήθεια
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης που κρίνει ως επιτακτικά να γίνουν άµεσα, για την
απρόσκοπτη λειτουργία του κλαδοφάγου, µέχρι την ανάδειξη αναδόχου µε τη διαγωνιστική
διαδικασία που προαναφέρθηκε στην ανωτέρω παράγραφο.
Τα ανταλλακτικά που χρειάζονται και οι εργασίες είναι ως ακολούθως:
o Προµήθεια κοµπλέ σετ κοπτικών άκρων µε τις βίδες συγκράτησής τους.
Το πλήρες σετ αποτελείται από 290 τεµάχια συνολικά, δηλαδή 41 καµπύλα κοπτικά
εργαλεία, 42 ορθογωνικά κοπτικά, 123 καρόβιδες M-14x45 DIN 603 σκληρότητας 8.8
µε παξιµάδι και 84 καρόβιδες Μ-16x1,5x50 σκληρότητας 10.9 µε παξιµάδι.
Στη συνηµµένη προσφορά το πλήρες σετ έχει τιµή 5.400 € πλέν ΦΠΑ.
o Προµήθεια σετ βίδες (µόνο), οι οποίες χρειάζονται αντικατάσταση όταν κόβονται
προκειµένου να µην χάνονται τα κοπτικά άκρα.
Το σετ από βίδες περιλαµβάνει 207 τεµάχια συνολικά, δηλαδή 123 καρόβιδες M14x45 DIN 603 σκληρότητας 8.8 µε παξιµάδι και 84 καρόβιδες Μ-16x1,5x50
σκληρότητας 10.9 µε παξιµάδι.
Στη συνηµµένη προσφορά το σετ από βίδες έχει τιµή 800 € πλέον ΦΠΑ.
o Επισκευή ανακλινόµενης πόρτας ιµάντα απόρριψης τεµαχισµένου υλικού.
Η πόρτα έχει στραβώσει και χρειάζεται ίσιωµα και νέα στήριξη για να µην πέσει και
καταστραφεί ο ιµάντας απόρριψης του τεµαχισµένου υλικού.
Θα γίνει τοποθέτηση νέων υλικών (µεντεσέδες) και σχετικές εργασίες επισκευής
(εξαγωγή, ίσιωµα πόρτας, ενίσχυση και στερέωση σε νέα θέση, κλπ).
Στη συνηµµένη προσφορά η εν λόγω εργασία έχει τιµή 1.400 € πλέον ΦΠΑ.
o Ανταλλακτικά για απρόβλεπτες βλάβες (ενδεικτικά προϋπολογίζονται σε 1.000 €
πλέον ΦΠΑ), και
o Εργασία για απρόβλεπτες ζηµιές και βλάβες (στη συνηµµένη προσφορά υπάρχει
τιµή εργατοώρας κινητού, επί τόπου, συνεργείου προς 60 €, ενδεικτικά
προϋπολογίζονται 20 ώρες δηλαδή 1.200 € πλέν ΦΠΑ).
Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται σε 9.800 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή σε 12.054 €
συνολικά.
5. Κατόπιν των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος εισηγείται προς την Ο.Ε. του ∆ήµου
o την έγκριση της προµήθειας των ανταλλακτικών και εργασιών της παραγράφου 4,
o την απευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του επείγοντος στην εταιρία Περιβαλλοντική
Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. της προµήθειας των προαναφερθέντων ανταλλακτικών και
εργασιών συντήρησης του κλαδοφάγου µηχανήµατος, συνολικής δαπάνης 9.800 €
πλέον ΦΠΑ, δηλαδή για 12.054 € συνολικά,
o την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης µε χρέωση ποσού
 3.198 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή
Λοιπών Μηχανηµάτων», και
 8.856 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Λοιπών
Μηχανήµατων»,
o και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015).
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ
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