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∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 
ΑΠΟΦΑΣΗ  

 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 
 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
 
2. Τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικ. Επιτροπής, 
 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν.2286/95 και άρθ.17 του Ν.2539/97, 
 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ, 
 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), 
 
6. Το υπ’ αριθ. πρωτ. του δήµου 10586/5.4.2013 από κοινού έγγραφο της Εθελοντικής 

∆ύναµης ∆ασοπυρόσβεσης & ∆ιάσωσης Ροδόπολης και του Συλλόγου Εθελοντών 
Πολιτικής Προστασίας Αγ. Στεφάνου που αφορά στην έκθεση Αναγκαιότητας 
Κατεπείγουσας Προµήθειας Πυροσβεστικών Υλικών, 

 
7. Τις προσφορές της εταιρίας ABO DEMAN A.B.E.E. µε στοιχεία  

Π12.291 για το όχηµα ΜΕ 107337 για ποσό 4.966,74 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
Π12.292 για το όχηµα µε αριθµό πλαισίου MR0HR22G101514594 για ποσό 3.953,84 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,   
Π12.293 για το όχηµα µε αριθµό πλαισίου WDB6760121K012348 για ποσό 6.753,93 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
Π12.294 για διάφορα υλικά πυρόσβεσης για ποσό 11.370,12 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ,  
Π12.295 για το όχηµα ΚΗΗ 2155 για ποσό 621,15 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 
Π12.296 για το όχηµα ΚΗΗ2254 για ποσό 584,25 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
δηλαδή για συνολικό ποσό  28.250,03 € συµπ/νου ΦΠΑ,  

 
8. Την πίστωση ύψους 30.000,00 € που έχει γραφεί στον ΚΑ 70.6699.0003 µε την ονοµασία 

«Προµήθεια Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πυροπροστασίας» του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2013, 

 
9. Το γεγονός ότι το Σάββατο 25 Αυγούστου 2012, σε δασική πυρκαγιά της ∆.Κ. Αφιδνών 

του ∆ήµου Ωρωπίων, συµµετείχαν και πυροσβεστικά οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου τα 
οποία υπέστησαν σοβαρές ζηµιές οι οποίες έπρεπε επειγόντως να αποκατασταθούν 
λόγω επικείµενου κινδύνου στις αµέσως επόµενες ηµέρες (26 και 27 Αυγούστου 2012) να 
ξεσπάσουν νέες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου, και για αυτό το 
λόγο τα εν λόγω πυροσβεστικά οχήµατα έπρεπε να είναι σε άψογη κατάσταση 
ετοιµότητας και λειτουργίας και από έρευνα που έγινε η µόνη σχετική επιχείρηση µε την 
απαραίτητη τεχνογνωσία που ήταν ανοικτή σε λειτουργία κατά τις εν λόγω ηµεροµηνίες 
ήταν η εταιρία ABO DEMAN A.B.E.E.  

 
 

 



α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
 
 

την ανάθεση στην εταιρία ABO DEMAN A.B.E.E. της προµήθειας υλικών πυρόσβεσης και 
πυροπροστασίας (σωλήνες, αυλοί, κλπ) και της αναπλήρωσης των όποιων ελλείψεων και 
επισκευής των ζηµιών του πυροσβεστικού εξοπλισµού των πυροσβεστικών οχηµάτων µε 
πινακίδες ΜΕ 107337,  ΚΗΗ 2155 και ΚΗΗ2254, και των πυροσβεστικών οχηµάτων µε 
αριθµούς πλαισίων MR0HR22G101514594 και  WDB6760121K012348, αντί του συνολικού 
ποσού των 28.250,03 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ.  
 

 
Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γρ. ∆ηµάρχου     
2. Τµ. Προµηθειών 
3. Τµ. Λογιστηρίου 
4. ∆/ντρια Οικονοµικών 
5. κ. Παπαδόπουλος Απόστολος 
 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής Γεν. Γραµµατέας Αντιδήµαρχος 

Ονοµ/µο      

Υπογραφή      

Ηµερ/νία      

 


