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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τ«; διατάξεις του άρθρου 26 του Ν.4024/2011.

2. Τιι; διατάξεις τηι; υπ' αριθ ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/0ΙΚ. 21508/04.11.2011 Απόφασητ του Υπουργού
Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΦΕΚ 2540/07.11.2011
τεύχος Β')

3. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/0ικ.21526/4.11.2011 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

4. Την υπ' αριθ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/0ικ.21700/19.9.2012 Εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής
Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

5. Την (Απόφαση Υπ. Προεδ. 3373/390/1975, ΦΕΚ 349 Τεύχος Β')απόφαση του Υπουργού
Προεδρίας τηι; Κυβερνήσεως «Περί καθορισμού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
ανοράκ ανταλλακτικών και προμηθείας καυσίμων και λιπαντικών κ.λπ. των αυτοκινήτων
οχημάτων του Δημοσίου, των οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοικήσεως και των εν γένει
Ν.Π.Δ.Δ. κ.λπ. περί ων το άρθρο 1 του Ν.Δ. 2396/53» (ΦΕΚ Β' 349), όπωτ; τροποποιήθηκε με
την Οικ.4993/745/24.4.1975 όμοια απόφαση (ΦΕΚ Β' 489), καθορίζεται η διαδικασία
επισκευής, ουντήρησητ, ανοράι; ανταλλακτικών και προμήθειας καυσίμων και λιπαντικών
των αυτοκινήτων οχημάτων που ανήκουν στο Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ. και τουτ Ο.Τ.Α..
Ειδικότερα, για την επισκευή και συντήρηση σε ιδιωτικό συνεργείο οχημάτων των Ο.Τ.Α.,
που εδρεύουν σε διοικητική περιφέρεια πλην τητ; Περιοχής τέως Διοικήσεωτ; Πρωτευούσης
και που δεν διαθέτουν συνεργείο επισκευής αυτοκινήτων απαιτείται, ωτ; «ουσιώδετ
δικαιολογητικό τητ πραγματοποιούμενης εκάστοτε δαπάνηι;», η έκδοση «δελτίου ή εντολή;
επιθεωρήσεως και επισκευής οχήματοι;» από το Γραφείο κίνηση; τητ; ΔΕΥΑΗ.

Στην εν λόγω «εντολή» ανανράφονται, περιληπτικά, στοιχεία αναφερόμενα στο είδος τηι;
συντήρησης ή επισκευής, οι απαιτούμενες επισκευαστικές ερνασίει; και τα αναγκαία
ανταλλακτικά. Αντίτυπο του εν λόγω «δελτίου ή εντολήτ;», πρέπει να παραδίδεται στην
αρμόδια Επιτροπή συντήρησητ και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων τητ υπηρεσίας, η
οποία συγκροτείται με απόφαση του Προέδρου και αποτελείται από υπαλλήλους τητ
ΔΕΥΑΗ, από τουι; οποίοικ ένα; τουλάχιστον τεχνικός, εφόσον υπάρχει (εδαφ. 6
Οικ.3373/390/20.3.1975 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας τητ; Κυβερνήσεως).

Το έργο τηι; ανωτέρω Επιτροπής, η οποία επιλαμβάνεται όλων των επισκευαστικών

εργασιών, ανεξαρτήτως του ύψους τητ; απαιτούμενης κατά περίπτωση δαπάνητ,

συνίσταται στην ανάθεση των εργασιών επισκευή; ή συντήρησης σε ιδιωτικό



συνεργείο, με βάση τις ενδείξεις του προαναφερθέντοτ; «δελτίου ».

Εν συνεχεία, αυτές οι εργασίες και προμήθειες διενεργούνται βάσει των ισχυουσών
διατάξεων περί ανάθεσης υπηρεσιών και προμηθειών αγαθών, σύμφωνα με όσα
αναφέρθ η καν.

6. Την ανάγκη ανάδειξης μελών για τη συγκρότηση της Επιτροπής συντήρησης

και επισκευής αυτοκινήτων οχημάτων.

Γνωστοποιούμε ότι το Γραφείο Κίνησης την Παρασκευή 15 Μαρτίου

2019, ώρα 12:00 θα διεξάγει κλήρωση για την ανάδειξη των τακτικών και

αναπληρωματικών μελών, των υπαλλήλων της ΔΕΥΑΗ που θα συγκροτήσουν την

εν λόγω Επιτροπή.

Η παρούσα ανακοίνωση να τοιχοκολληθεί στο κατάστημα της ΔΕΥΑΗ και Θα αναρτηθεί
στην ιστοσελίδα της ( www.deyah.gr ).
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