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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ :Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσιών  
             Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου. 
 
Για την επισκευή και συντήρηση των οχηµάτων των Ν.Π.∆.∆. (µεταξύ των οποίων και των 
∆ήµων) που εδρεύουν στην ∆ιοικητική Περιφέρεια Νοµού πλην της Περιοχής τέως ∆ιοικήσεως 
Πρωτευούσης (Α.Ν. 44/1936) εφαρµόζεται η καθοριζοµένη στις παραγράφους 3α (διαθέτουν 
δικό τους συνεργείο) και 3β (δεν διαθέτουν δικό τους συνεργείο) της ανωτέρω Απόφασης 
διαδικασία, η οποία αφορά τα ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στην περιοχή τέως ∆ιοικήσεως 
Πρωτευούσης, µε κάποιες διαφοροποιήσεις, που ενσωµατώθηκαν στις διαδικασίες, όπως 
περιγράφονται παρακάτω. (περιπτ. γ της Απόφασης Προεδρίας της Κυβέρνησης 
3373/390/75). Αντίστοιχη είναι η διαδικασία και για τα ΝΠ∆∆ που εδρεύουν στην περιοχή της 
τέως ∆ιοικήσεως Πρωτευούσης (Ελ.Συν.Τµ.6 Απόφαση 243/2014). 
 
Με την Ελ. Συν. Κλιµ. ΣΤ Πράξη 103/2014 κρίθηκε ότι η Επιτροπή της ΥΑ 3373/390/20.3.1975 
συνιστά το µόνο κατά νόµο αρµόδιο όργανο µε αποφασιστική αρµοδιότητα για την προµήθεια 
των αναγκαίων ανταλλακτικών και ελαστικών επισώτρων µε την εξαιρετική διαδικασία της 
απευθείας ανάθεσης, στην ειδικότερη περίπτωση της επισκευής οχηµάτων του ∆ήµου, που 
έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη διαπιστωµένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και 
µάλιστα ανεξαρτήτως του ύψους της απαιτούµενης κατά περίπτωση δαπάνης, καθόσον 
αρµόδιο κατά τα λοιπά όργανο, για τη διενέργεια διαγωνισµών στους ∆ήµους είναι η οικεία 
Οικονοµική Επιτροπή. Περαιτέρω δε, η προµήθεια των ως άνω ειδών (ήτοι των 
ανταλλακτικών οχηµάτων και των ελαστικών επισώτρων) διενεργείται σύµφωνα µε τις 
εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί προµηθειών των Ο.Τ.Α. α΄ βαθµού. 
 
Αντίστοιχα, µε την Ελ. Συν. Κλιµ. Ζ Πράξη 129/2014 (Μη ανακλητέα από την Ελ. Συν. Τµ. 6 
Απόφαση 3066/2014) κρίθηκε ότι η Επιτροπή της υ.α. οικ. 3373/390/20.3.1975 είναι αρµόδια 
για την ανάθεση σε εξωτερικό ιδιωτικό συνεργείο εργασιών επισκευής και συντήρησης 
οχηµάτων, µόνο όµως για όσα οχήµατα έχουν ήδη παρουσιάσει βλάβη ή έχουν ήδη 
διαπιστωµένη ανάγκη συντήρησης ή επισκευής και υπό την προϋπόθεση ότι έχει τηρηθεί η 
διαδικασία που προβλέπεται στην ίδια υπουργική απόφαση. Σε διαφορετική περίπτωση, όπως 
ενδεικτικά σε αυτήν της διενέργειας διαγωνισµού από τους δήµους για την ανάδειξη αναδόχου 
για τη σύναψη συµφωνίας-πλαισίου µε αντικείµενο τη συντήρηση και επισκευή οχηµάτων, 
στην οποία θα καθορισθούν οι όροι που διέπουν τις επιµέρους εκτελεστικές συµβάσεις (call-
offs) και ιδίως οι τιµές και ενδεχοµένως οι προβλεπόµενες ποσότητες, αρµόδιο αποκλειστικά 
όργανο για τον καθορισµό των όρων, τη διενέργεια και την κατακύρωση του διαγωνισµού 
είναι η Οικονοµική Επιτροπή των δήµων. (Ελ.Συν.Κλιµ.Τµ.7 Πράξη 119/2016) 



 
Κατόπιν των ανωτέρω, σύµφωνα µε:  
 
1. την από 08/03/2018  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 επικαθήµενο όχηµα (µάρκας ΜΑΝ ) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης απορριµµάτων σε  
ΧΥΤΑ, χρήζει άµεσης επισκευής στο πέταλο και στο γρασαδόρο, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
2. την από 23/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6199 ανατρεπόµενο φορτηγό µε αρπάγη (µάρκας VOLVO) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 

αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 

χρήζει άµεσης επισκευής χειριστηρίου (διαρροή υδραυλικού υγρού), όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

3. την από 01/03/2018  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7256 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES ) του ∆ήµου 

∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη 

καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει επισκευής  αντλίας 

της υπερκατασκευής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  
 

4. την από 05/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2219 απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης όχηµα  (µάρκας NISSAN ) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από 
την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής 
ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής αισθητήρων  όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
5. την από 15/03/2018  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης (µάρκας DAF) του ∆ήµου 

∆ιονύσου χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών 

δροµολογίων αποκοµιδής ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής 

υπερκατασκευής όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

6. την από 08/3/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6056 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES)) του ∆ήµου 

∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 

καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 

απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής της πόρτας φορτοεκφόρτωσης, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

7. την από 10/4/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6153 απορριµµατοφόρο µικρό (µάρκας ISUZU) του ∆ήµου 

∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 

καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 

απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής υπερκατασκευής, όπως αναλυτικά περιγράφονται 

στη συνηµµένη εντολή. 
 



8. την από 26/3/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης (µάρκας DAF) του ∆ήµου 

∆ιονύσου χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών 

δροµολογίων αποκοµιδής ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής 

αισθητήρων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

9. την από 19/4/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7287 φορτηγό ανατρεπόµενο µε αρπάγη  (µάρκας ΜΑΝ) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 

αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 

χρήζει άµεσης επισκευής γερανού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 

εντολή. 
 

10. την από 10/4/2018  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6199 ανατρεπόµενο φορτηγό µε αρπάγη (µάρκας VOLVO) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 
χρήζει άµεσης επισκευής στην παντόφλα γκαζιού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 
 

11. την από 16/4/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για τ το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6153 απορριµµατοφόρο µικρό (µάρκας ISUZU) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής κάµερας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 
 

12. την από 12/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7312 λεωφορείο (µάρκας ICARUS) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές του ∆ήµου, χρήζει άµεσης επισκευής µπροστινού συστήµατος , 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

13. την από 21/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3072 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 

∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη 

καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής 

κινητήρα , όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

14. την από 02/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5525 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος αέρος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
15. την από 05/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5529 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES.) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής χειρόφρενου, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή. 

 



16. την από 10/04/2018  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης (µάρκας DAF) του ∆ήµου 
∆ιονύσου χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών 
δροµολογίων αποκοµιδής ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, χρήζει άµεσης αλλαγής 
µπαταριών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
  

17. την από 16/04/2018  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6247 µικρό απορριµµατοφόρο (µάρκας ISUZU.) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής µπάρας τιµονιού, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή. 

 
18. την από 11/01/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3183 φορτηγό ανατρεπόµενο µε αρπάγη  (µάρκας IVECO) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 
χρήζει άµεσης επισκευής ψυγείου, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
19. την από 26/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ5556 φορτηγό (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας 
για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων, χρήζει 
άµεσης επισκευής µπροστινού συστήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
20. την από 13/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3145 λεωφορείο (µάρκας ΙVECO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές του ∆ήµου, χρήζει άµεσης συστήµατος πέδησης, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
21. την από 03/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το άνευ 

αριθµό κυκλοφορίας σάρωθρο (µάρκας RAVO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο .Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση Περιβάλλοντος 
για τη κάλυψη του οδοκαθαρισµού, χρήζει άµεσης αντικατάστασης όλων των φίλτρων, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
22. την από 02/02/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο  (µάρκας DAF) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών 
δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει αντικατάστασης αερόσουστας, 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά.  

 
23. την από 05/02/2018  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2219 απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης (µάρκας NISSAN) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την 
υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής 
ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, χρήζει άµεσης αντικατάστασης δίσκο πλατώ  , όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
24. την από 08/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6056 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 

∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 

καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 



απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής συµπλέκτη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 

συνηµµένη προσφορά. 
 

25. την από 06/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5526 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 

∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη 

καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής 

συστήµατος πέδησης, αντικατάσταση καθρέπτες και φανών όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

26. την από 23/01/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗH5529 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES.) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης , όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
27. την από 23/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5525 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης αντικατάστασης ξηραντήρα και µαρκουτσιών όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
28. την από 26/01/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6438 ανατρεπόµενο φορτηγό µε αρπάγη (µάρκας MERCEDES) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 
χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 

29. την από 02/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ6566 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES ) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη 
καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει επισκευής 
συστήµατος πέδησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  
 

30. την από 26/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3034 λεωφορείο (µάρκας ΜΑΝ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές του ∆ήµου, χρήζει άµεση επισκευή στο µαρκούτσι πίεσης  και 
στον ξηραντήρα, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
31. την από 23/01/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ59569 καλαθοφόρο (µάρκας NISSAN) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 

οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από τη ∆/νση Περιβάλλοντος  

για τη κάλυψη διαφόρων καθηµερινών εργασιών της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού, χρήζει 

άµεσης επισκευής µαρκουτσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 

προσφορά. 
 

32. την από 23/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5524 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES.) του ∆ήµου 

∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 



καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 

απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής µπουκάλας υπερκατασκευής, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

33. την από 02/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2219 απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης (µάρκας NISSAN) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την 

υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής 

ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, χρήζει άµεσης αντικατάστασης ιµάντα δυναµό και 

µαρκουτσιών  , όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

34. την από 22/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2304 φορτηγό ανατρεπόµενο (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 
ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, χρήζει άµεσης 
επισκευής στο ΑDBLUE, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

35. την από 14/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6153 φορτηγό µη ανατρεπόµενο (µάρκας ΜΙΤSUBISHI) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 

αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων και κλαδιών, χρήζει άµεσης επισκευής 

χειριστηρίου υπερκατασκευής, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

36. την από 30/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ88139  σκαφέας- φορτωτής (µάρκας JCB) του ∆ήµου ∆ιονύσου 

το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από διάφορες υπηρεσίες, 

ενδεικτικά την υπηρεσία ύδρευσης  για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης 

ή την κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων από 

κοινόχρηστους χώρους, χρήζει άµεσης άµεσης αντικατάστασης φίλτρων αέρος και 

καθαρισµό ρεζερβουάρ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  
 

37. την από 05/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7262 επιβατικό όχηµα (µάρκας HYUNDAI) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο .Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά µεταφορά εργατοτεχνικού 
προσωπικού, κάλυψη δροµολογίων αστικής συγκοινωνίας κ.α, χρήζει άµεσης 
αντικατάστασης µπαταρίας,αµορτισέρ και επισκευή συρόµενων πορτών,  όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

38. την από 13/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6137 φορτηγό µη ανατρεπόµενο (µάρκας MITSUBISHI) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 

αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων και κλαδιών σε περιπτώσεις που δεν είναι 

δυνατή η πρόσβαση από τα απορριµµατοφόρα, χρήζει άµεσης αντικατάστασης µπαταρίας 

και δυναµό, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

39. την από 18/01/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ79704 φορτηγό µη ανατρεπόµενο όχηµα (µάρκας MAZDA) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται στην 

αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων σε περιπτώσεις στενότητας του δρόµου ή γενικότερα 



µη πρόσβασης απορριµµατοφόρων, χρήζει άµεσα αντικατάστασης µίζας και φανών, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

40. την από 15/01/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2255 φορτηγό µη ανατρεπόµενο όχηµα (µάρκας FORD) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την 
υπηρεσία ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών χρήζει επισκευή πόρτας και αλλαγή 
φίλτρων , όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
41. την από 14/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας KHO6098 επιβατικό όχηµα (µάρκας SUZUKI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 

οποίο είναι ακινητοποιηµένο. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 

Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά για αυτοψίες και έλεγχο 

αποκοµιδής απορριµµάτων και ογκωδών αντικείµενων από τους επόπτες καθαριότητας 

καθώς και για τη µεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού. Χρήζει γενική επισκευή, όπως 

αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

42. την από 13/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3175 φορτηγό µη ανατρεπόµενο όχηµα (µάρκας FORD) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την 

υπηρεσία ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών χρήζει άµεσα αντικατάστασης 

συστήµατος πέδησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

43. την από 02/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚHI7293 φορτηγό µη ανατρεπόµενο (µάρκας MAZDA) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 
ογκωδών οικιακών απορριµµάτων και κλαδιών σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση από τα απορριµµατοφόρα, χρήζει άµεσης αντικατάστασης δίσκο πλατώ, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά.  

 
44. την από 30/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ6566 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής ηλεκτρολογικού κυκλώµατος υπερκατασκευής 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

45. την από 27/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5525 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής υπερκατασκευής, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή. 

 
46. την από 02/03/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5529 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής υπερκατασκευής, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή. 

 
47. την από 03/05/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5525 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 



∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής ηλεκτρολογικού συστήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

48. την από 20/02/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6247 µικρό απορριµµατοφόρο (µάρκας ISUZU.) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης και δίσκο πλατώ όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
49. την από 07/05/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2219 απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης (µάρκας NISSAN) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την 
υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής 
ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, χρήζει άµεση επισκευή στη µπουκάλα της 
υπερκατασκευής λόγω διαρροής και αντικατάσταση φανών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

50. την από 09/05/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6438 ανατρεπόµενο φορτηγό µε αρπάγη (µάρκας ΜERCEDES) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 
χρήζει άµεσης επισκευής γερανού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
προσφορά. 
 

51. την από 15/02/2017  ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το άνευ 

αριθµό κυκλοφορίας σάρωθρο (µάρκας RAVO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 

ακινητοποιηµένο. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση Περιβάλλοντος 

για τη κάλυψη του οδοκαθαρισµού, χρήζει άµεσης αντικατάστασης ελαστικών λόγω 

φθοράς, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

52. την από 16/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ6566 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 

∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 

καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 

απορριµµάτων, χρήζει άµεσης αντικατάστασης ελαστικών λόγω φθοράς, όπως αναλυτικά 

περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 

53. την από 06/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 επικαθήµενο (όχηµα (µάρκας ΜΑΝ ) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης απορριµµάτων σε 
ΧΥΤΑ, χρήζει άµεσης αντικατάστασης ελαστικών λόγω φθοράς, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
54. την από 19/03/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3145 λεωφορείο (µάρκας ΙVECO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές του ∆ήµου, χρήζει άµεσης αντικατάστασης ελαστικών λόγω 
φθοράς, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 
 



55. την από 02/05/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5524 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη 
καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει άµεσης 
αντικατάστασης ελαστικών λόγω φθοράς,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη προσφορά. 

 
56. την από 07/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο ανακύκλωσης (µάρκας DAF) του ∆ήµου 
∆ιονύσου χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών 
δροµολογίων αποκοµιδής ανακυκλώσιµων απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής 
αντικατάστασης ελαστικών λόγω φθοράς,  όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 
 

57. την από 10/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7296 φορτηγό ανατρεπόµενο µε αρπάγη  (µάρκας VOLVO) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 
χρήζει άµεσης αντικατάστασης ελαστικών λόγω φθοράς, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή. 

 
58. την από 17/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6140 φορτηγό µη ανατρεπόµενο (µάρκας MITSUBISHI) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή οικιακών απορριµµάτων και κλαδιών σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 
πρόσβαση από τα απορριµµατοφόρα, χρήζει άµεσης επισκευής µπροστινού συστήµατος, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
59. την από 14/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3017 επιβατικό όχηµα (µάρκας SUZUKI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά για αυτοψίες και έλεγχο 
αποκοµιδής απορριµµάτων και ογκωδών αντικείµενων από τους επόπτες καθαριότητας 
καθώς και για τη µεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού. Xρήζει άµεσης αντικατάστασης 
δίσκο πλατώ, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη  προσφορά. 

 
60. την από 20/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ79704 φορτηγό µη ανατρεπόµενο (µάρκας ΜΑΖDA ) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται και για την 
αντιµετώπιση έκτακτων - έντονων καιρικών φαινοµένων χρήζει άµεσης επισκευής 
τροχαλίας , όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
61. την από 25/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2172 επιβατικό όχηµα (µάρκας SUZUKI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά µεταφορά εργατοτεχνικού 
προσωπικού, κάλυψη δροµολογίων αστικής συγκοινωνίας κ.α, χρήζει άµεσης επισκευής 
µίζας, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
62. την από 23/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3041 φορτηγό µη ανατρεπόµενο (µάρκας MAZDA)  του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 
οικιακών απορριµµάτων και κλαδιών σε περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η πρόσβαση 
από τα απορριµµατοφόρα, χρήζει άµεσης αντικατάστασης ψυγείου,  όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 



63. την από 02/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ9647 φορτηγό µη ανατρεπόµενο (µάρκας FORD) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
ύδρευσης για την αποκατάσταση βλαβών χρήζει άµεσα επισκευής συµπλέκτη και φρένων, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
64. την από 07/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7262 επιβατικό όχηµα (µάρκας ΗΥUΝDAI) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο .Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά µεταφορά εργατοτεχνικού 
προσωπικού, κάλυψη δροµολογίων αστικής συγκοινωνίας κ.α, χρήζει άµεση 
αντικατάσταση µίζας , όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
65. την από 14/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2254 πυροσβεστικό όχηµα (µάρκας ISUZU) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και  λόγω της αντιπυρικής περιόδου χρήζει άµεσα 
αναντικατάστατη δίσκο πλατώ και αµορτισέρ ,όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
66. την από 18/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2233 επιβατικό όχηµα (µάρκας SΚODA) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο .Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Τεχνικής Υπηρεσίας για τη κάλυψη αυτοψιών, χρήζει άµεσης αντικατάστασης µπαταρίας 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
67. την από 11/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2309 πυροσβεστικό όχηµα (µάρκας FORD) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και  λόγω της αντιπυρικής περιόδου χρήζει άµεσα  
ηλεκτρολογικές επισκευές (χαλασµένο αλάρµ και φλας ) ,όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή. 

 
68. την από 18/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7262 επιβατικό όχηµα (µάρκας ΗΥUΝDAI) του ∆ήµου ∆ιονύσου 
το οποίο είναι ακινητοποιηµένο. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά µεταφορά εργατοτεχνικού 
προσωπικού, κάλυψη δροµολογίων αστικής συγκοινωνίας κ.α, χρήζει άµεση 
αντικατάσταση στα µπροστινά τακάκια , όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
προσφορά. 

 
69. την από 21/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας KHO6098 επιβατικό όχηµα (µάρκας SUZUKI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 
Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων ενδεικτικά για αυτοψίες και έλεγχο 
αποκοµιδής απορριµµάτων και ογκωδών αντικείµενων από τους επόπτες καθαριότητας 
καθώς και για τη µεταφορά εργατοτεχνικού προσωπικού. Χρήζει αντικατάσταση µίζας, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
70. την από 03/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ME104749 πυροσβεστικό (µάρκας UNIMOG) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση 
πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, χρήζει άµεσης αντικατάστασης µπαταρίας, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

71. την από 15/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2253 λεωφορείο (µάρκας ΜΑΝ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε 



αποµακρυσµένες περιοχές του ∆ήµου, χρήζει άµεσης αντικατάστασης αµπραγιάζ ( 
ακινητοποιήθηκε στο δρόµο), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 

72. την από 17/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3034 λεωφορείο (µάρκας ΜΑΝ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές του ∆ήµου, χρήζει άµεση επισκευή κινητήρα ( ανεβάζει 
θερµοκρασία)  , όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
73. την από 04/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ59569 καλαθοφόρο (µάρκας NISSAN) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από τη ∆/νση Περιβάλλοντος 
για τη κάλυψη διαφόρων καθηµερινών εργασιών της υπηρεσίας ηλεκτροφωτισµού, χρήζει 
άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
προσφορά. 

 
74. την από 21/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ME107371 πυροσβεστικό (µάρκας DAIMLER) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση 
πυρκαγιών κατά την αντιπυρική περίοδο, χρήζει άµεσης αντικατάσταση ξηραντήρα ( δε 
µαζεύει αέρα ), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά.  

75. την από 07/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5524 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES.) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής ζαµφόρ ( έφυγαν τα σινεµπλόκ από τη ζαµφόρ) , 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
76. την από 16/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για  το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3072 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη 
καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής 
κινητήρα ( µειωµένη απόδοση και διαρροή νερού από το καπάκι του κινητήρα ) , όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη προσφορά. 

 
77. την από 01/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 τράκτορας µεταφόρτωσης µε  συρόµενο (µάρκας ΜΑΝ) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη 
κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης σε ΧΥΤΑ, χρήζει επισκευής  ελαστικών, 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
78. την από 05/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7296 φορτηγό ανατρεπόµενο µε αρπάγη  (µάρκας VOLVO) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 
χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
79. την από 15/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ84682 µηχάνηµα έργου (µάρκας CASE) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από διάφορες υπηρεσίες, 
ενδεικτικά την υπηρεσία ύδρευσης ή την υπηρεσία καθαριότητας για την αποκατάστασης 
βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή την κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής 



ογκωδών απορριµµάτων από κοινόχρηστους χώρους, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
80. την από 28/02/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 τράκτορας µεταφόρτωσης µε  συρόµενο (µάρκας ΜΑΝ) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη 
κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης σε ΧΥΤΑ, χρήζει επισκευής  ελαστικών, 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
81. την από 05/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ88139 σκαφέας- φορτωτής (µάρκας JCB) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από διάφορες υπηρεσίες, 
ενδεικτικά την υπηρεσία ύδρευσης  για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης 
ή την κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων από 
κοινόχρηστους χώρους, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
82. την από 09/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ56384 σκαφέας- φορτωτής (µάρκας CASE 580 SK) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από διάφορες 
υπηρεσίες, ενδεικτικά την υπηρεσία ύδρευσης  για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης ή την κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων 
από κοινόχρηστους χώρους, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
83. την από 13/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 τράκτορας µεταφόρτωσης µε  συρόµενο (µάρκας ΜΑΝ) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη 
κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης σε ΧΥΤΑ, χρήζει επισκευής  ελαστικών, 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
84. την από 15/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ84683  σκαφέας- φορτωτής (µάρκας CASE 40ΧΤ)   του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από διάφορες 
υπηρεσίες, ενδεικτικά την υπηρεσία ύδρευσης  για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης ή την κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων 
από κοινόχρηστους χώρους, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
85. την από 30/01/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το άνευ 

αριθµό κυκλοφορίας σάρωθρο (µάρκας RAVO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση Περιβάλλοντος 
για τη κάλυψη του οδοκαθαρισµού, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
86. την από 23/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7296 φορτηγό ανατρεπόµενο µε αρπάγη  (µάρκας VOLVO) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 

αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 

χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 

εντολή. 
 



87. την από 28/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6440 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
88. την από 30/03/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 τράκτορας µεταφόρτωσης µε  συρόµενο (µάρκας ΜΑΝ) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη 
κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης σε ΧΥΤΑ, χρήζει επισκευής  ελαστικών, 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
89. την από 02/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗO6199 φορτηγό ανατρεπόµενο µε αρπάγη  (µάρκας VOLVO) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 
χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
90. την από 04/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7296 φορτηγό ανατρεπόµενο µε αρπάγη  (µάρκας VOLVO) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 
αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 
χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
91. την από 05/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6442 απορριµµατοφόρο (µάρκας MERCEDES.) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
92. την από 13/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7256 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES ) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη κάλυψη 
καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών απορριµµάτων, χρήζει επισκευής 
ελαστικών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
93. την από 18/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 τράκτορας µεταφόρτωσης µε  συρόµενο (µάρκας ΜΑΝ) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη 
κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης σε ΧΥΤΑ, χρήζει επισκευής  ελαστικών, 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
94. την από 20/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3145 λεωφορείο (µάρκας IVECO ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε 
αποµακρυσµένες περιοχές του ∆ήµου, χρήζει επισκευής  ελαστικών, κάτι το οποίο έχει 
προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή.  

 



95. την από 23/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 τράκτορας µεταφόρτωσης µε  συρόµενο (µάρκας ΜΑΝ) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη 
κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης σε ΧΥΤΑ, χρήζει επισκευής  ελαστικών, 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
96. την από 10/04/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ99920 πυροσβεστικό όχηµα (µάρκας IVECO) του ∆ήµου ∆ιονύσου 

το οποίο είναι ακινητοποιηµένο .Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση 

Περιβάλλοντος για τη κάλυψη πολλαπλών χρήσεων και  λόγω της αντιπυρικής περιόδου, 

χρήζει επισκευής  ελαστικών, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του 

οχήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  
 

97. την από 14/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 
αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6440 απορριµµατοφόρο όχηµα (µάρκας MERCEDES) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής οικιακών 
απορριµµάτων, χρήζει άµεσης αντικατάστασης ελαστικών λόγω φθοράς, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
98. την από 07/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ84682 µηχάνηµα έργου (µάρκας CASE) του ∆ήµου ∆ιονύσου το 
οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από διάφορες υπηρεσίες, 
ενδεικτικά την υπηρεσία ύδρευσης ή την υπηρεσία καθαριότητας για την αποκατάστασης 
βλαβών στο δίκτυο ύδρευσης ή την κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής 
ογκωδών απορριµµάτων από κοινόχρηστους χώρους, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
99. την από 15/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ56384 σκαφέας- φορτωτής (µάρκας CASE 580 SK) του ∆ήµου 
∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από διάφορες 
υπηρεσίες, ενδεικτικά την υπηρεσία ύδρευσης  για την αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο 
ύδρευσης ή την κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής ογκωδών απορριµµάτων 
από κοινόχρηστους χώρους, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
100. την από 16/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το άνευ 

αριθµό κυκλοφορίας σάρωθρο (µάρκας BUCHER) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο. Το συγκεκριµένο όχηµα χρησιµοποιείται από τη ∆/νση Περιβάλλοντος 
για τη κάλυψη του οδοκαθαρισµού, χρήζει άµεσης επισκευής ελαστικών, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
101. την από 18/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 τράκτορας µεταφόρτωσης µε  συρόµενο (µάρκας ΜΑΝ) 
του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρησιµοποιείται από την υπηρεσία καθαριότητας για τη 
κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων µεταφόρτωσης σε ΧΥΤΑ, χρήζει επισκευής  ελαστικών, 
κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του οχήµατος, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
102. την από 21/05/2018 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε 

αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6199 ανατρεπόµενο φορτηγό µε αρπάγη (µάρκας VOLVO) του 

∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την 

αποκοµιδή ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών, 



χρήζει επισκευής  ελαστικών, κάτι το οποίο έχει προκαλέσει την ακινητοποίηση του 

οχήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  
 

Προς αποκατάσταση των εν λόγω βλαβών ακινητοποίησης η Επιτροπή Συντήρησης και 
Επισκευής των Οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου, η οποία συγκροτήθηκε µε την  
807/5332/14.2.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου, έλαβε αναλυτικές τεχνικές εκθέσεις – οικονοµικές 
προσφορές για έκαστο των προαναφερθέντων οχηµάτων, µε τις αναγκαίες επισκευαστικές 
εργασίες και τα ανταλλακτικά ή τα εξαρτήµατα που πρέπει να χρησιµοποιηθούν και 
προκειµένου να αναθέσει τις επισκευαστικές εργασίες επί τη βάσει των ενδείξεων της Εντολής 
Επιθεώρησης και Επισκευής Οχήµατος (Ελ.Συν. Τµ.VII Πράξεις 7/2007, 33/2009), απαιτείται 
να εγκριθεί η σχετική δαπάνη και να διατεθεί η ισόποση πίστωση αναλυτικά ως ακολούθως: 
 
1. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 8.680,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6169. 
2. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.440,88€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6199. 
3. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.426,00€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7256. 
4. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.165,60€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2219. 
5. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 2.706,92€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6168. 
6. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 719,20€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6056. 
7. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 657,20€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6153. 
8. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.299,52€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6168. 
9. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 2.770,16€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7287. 
10. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.280,92€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6199 
11. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.272,24€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6153 
12. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 2.400,64€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ6566. 
13. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 3.909,72€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5525. 
14. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 3.414,96€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5529. 
15. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.185,72€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5525. 
16. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.190,40€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2219. 
17. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. Ποσό 1.676,48€ συµπεριλαµβανοµένου του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6438 
 

18. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 1.941,84€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7312. 

19. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 2.496,11€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3072. 

20. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 2.403,12€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5525. 

21. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 565,44€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5529. 



22. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 555,52€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6168. 

23. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 421,60€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6247. 

24. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 1.280,92€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3183. 

25. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 1.087,48€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΟ5556. 

26. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 1.009,36€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3145. 

27. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 1.505,36€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6247. 

28. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 544,37€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ59569. 

29. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 659,68€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ107371. 

30. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 543,12€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5524. 

31. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. Ποσό 5.995,47€ συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3072. 
 

32. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 1.631,84€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7292. 

33. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 409,20€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗO6137. 

34. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 838,24€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΜΕ79704. 

35. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 974,64€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2255. 

36. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 3.662,96€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6098. 

37. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 359,60€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3175. 

38. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 503,44€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7293. 

39. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 254,20€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗO6140. 

40. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 632,40€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3017. 

41. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 421,60€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ME79704. 

42. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 310,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗH2172. 

43. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 334,80€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3041. 

44. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 593,96€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΙ9647. 

45. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 409,20€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7262. 

46. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 930,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2254. 

47. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 99,20€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2233. 



48. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 186,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2309. 

49. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 74,40€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7262. 

50. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 310,00€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6098. 

51. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 198,40€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
24%, για το αριθµ. ΜΕ104749. 

 
52. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 1.427,24€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το σάρωθρο (µάρκας RAVO). 
53. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 1.681,44€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6168. 
54. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 1.864,96€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2219. 
55. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 995,96€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6056. 
56. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 1.120,96€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5526. 
57. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 59,52€ συµπεριλαµβανοµένου    του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5529. 
58. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 1.200,32€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5525. 
59. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 1.230,08€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6438. 
60. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 2.251,84€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΙ6566. 
61. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 383,90€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3034. 
62. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 446,40€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΜΕ59569. 
63. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 119,04€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5524. 
64. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 533,20€ συµπεριλαµβανοµένου   του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2219. 
65. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 644,80€ συµπεριλαµβανοµένου     του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2304. 
66. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 297,60€ συµπεριλαµβανοµένου     του 

ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6153. 
67. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 288,16€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΜΕ88139. 
68. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 1.517,76€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2253. 
69. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ. Ποσό 1.662,84€ συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3034. 
 

70. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 2.077,89€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
σάρωθρο (µάρκας RAVO). 

71. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 4.227,84€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΙ6566. 

72. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 153,76€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ6169. 

73. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 756,56€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΙ3145. 



74. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 4.364,01€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ5524. 

75. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 1.105,86€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ6168. 

76. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 4.364,01€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΙ7296. 

77. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 218,25€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗH6169. 

78. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 153,76€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΙ7296. 

79. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 64,50€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ME84682. 

80. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 153,76€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗH6169. 

81. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 59,52€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ME88139. 

82. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 218,25€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ME56384. 

83. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 128,96€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗH6169. 

84. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 565,44€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ME84683. 

85. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 148,80€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
RAVO ΣΑΡΩΘΡΟ. 

86. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 208,35€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΙ7296. 

87. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 218,25€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ6440. 

88. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 119,05€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ6169. 

89. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 64,50€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΟ6199. 

90. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 59,52€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΙ7296. 

91. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 282,72€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ6442. 

92. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 64,50€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΙ7256. 

93. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 218,25€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ6169. 

94. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 153,76€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΙ3145. 

95. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 153,76€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ6169. 

96. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 446,40€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΜΕ99920. 

97. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 2.900,67 συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΚΗΗ6440. 

98. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 64,50€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΜΕ84682. 

99. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 218,25€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το 
αριθµ.ΜΕ56384. 

100. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 148,80€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για 
ΒUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ. 



101. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 153,76€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για 
το αριθµ.ΚΗΗ6169. 

102. στο συνεργείο Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. Ποσό 153,76€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για 
το αριθµ.ΚΗΟ6199. 

 

και έχοντας υπόψη  

• τα ανωτέρω,  
• την ανάγκη των εργασιών επισκευής, µε την προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών, 
• καθώς και τις διατάξεις: 
α) Της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010, σύµφωνα µε την οποία η 
Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων 
του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών , 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις , 
β) Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του Ν.3463/06, 
όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
γ) Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/Α’/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» 
και στις υπό-ενότητές της,  
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για την έγκριση των 
παρακάτω δαπανών και τη διάθεση των αντιστοίχων πιστώσεων σε βάρος του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2018 προκειµένου να αντιµετωπιστούν ανάγκες του ∆ήµου:  
 
• ποσού 37.197,00€ για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ 

Ο.Ε. µε χρέωση ποσών  
16.290,00€ στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,  
14.300,00 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων» και  
6.607,00 στον 15.6263.0001 µε τίτλο τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων» (ΑΑΥ …./2018 & ......../2018 ), 

• ποσού 21.010,00€ για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & 
ΥΙΟΙ Ο.Ε. µε χρέωση ποσών  
18.282,00€ στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
και  
2.728,00 € στον Κ.Α. 20.6263.0005 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», (ΑΑΥ …./2018 & ......../2018 ), 

• ποσού 13.135,00€ για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
µε χρέωση ποσών  
4.540,00 € στον Κ.Α. 15.6671 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,  
5.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0004 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
και  
3.595,00€ στον ΚΑ 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», (ΑΑΥ …./2018 & ......../2018), 

• ποσού 17.730,00€ για τα οχήµατα  για τα οχήµατα που αφορούν  στην εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
∆. ΛΕΠΟΥΡΗΣ µε χρέωση ποσών  
11.975€ στον Κ.Α. 70.6671 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και  
5.755,00€ στον Κ.Α. 10.6263.0001  ο.ε. 2018 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», (ΑΑΥ …./2018 & ......./2018), 

• ποσού 24.400,00€ για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. µε 
χρέωση ποσών  
19.800,00€ στον Κ.Α. 15.6671 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» 
και  
4.600,00 € στον Κ.Α. 20.6263.0005 ο.ε. 2018 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», (ΑΑΥ …./2018 & ......../2018 ). 
 



Το CPV που αφορά στη σχετική προµήθεια είναι 50110000-9 µε τίτλο «Υπηρεσίες Επισκευής  
και Συντήρησης Μηχανοκίνητων Οχηµάτων και Παρεπόµενου Εξοπλισµού».  
 
                                                                                      

                  Η   Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος 
  

 
                Αγγελική  Πέππα 

 
 

Συντάκτης Υπεύθυνος Γραφείου 
Κίνησης 

Προϊστάµενος ∆/νσης Περιβάλλοντος  

   
 
 

  

Ιωάννα 
Γκασιώνα 

Νίκος Ρούσσος  Απόστολος Παπαδόπουλος 

 
   
Εσωτερική ∆ιανοµή:  
1. Τµήµα Λογιστηρίου 
2. Τµήµα Προµηθειών  
 


