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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..9η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 24ης-5-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..154/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..9ης/24-5-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..24η Μαΐου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων 
του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 
& Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..13042/20-5-2016.. πρόσκλησης για 
συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που 
δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 
75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «A)Aπευθείας ανάθεση  της εργασίας «Μεταφορά του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου και του ΚΕΠ Αγ. Στεφάνου του ∆ήµου 
µας” 
Β)Έγκριση  της δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ  και   διάθεση  πίστωσης» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εκδίκαση της  αριθµ πρωτ. 13272 23-05-2016 ένστασης της 
εταιρείας«ΚΟΤΤΗ ΧΑΡΤΙΚΑ ΑΕ» κατά των όρων διακήρυξης του πρόχειρου 
διαγωνισµού για τη «Προµήθεια Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειµένων  Γραφείου – 
Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & Εντύπων»» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για τη συµµετοχή υπαλλήλων  
σε εκπαιδευτική ηµερίδα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Μίσθωση ακινήτου για την στέγαση του Λυκείου ∆ροσιάς από την 
σχολική περίοδο 2016-2017 - Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή 
Υπηρεσιών  συντήρησης-επισκευής συσκευών Ταµειακής Υπηρεσίας»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων ενώπιον παντός 
αρµοδίου δικαστηρίου κατά της ατοµικής ειδοποίησης και της ταµειακής βεβαίωσης 
της  ∆ηµόσιας Οικονοµικής Υπηρεσίας (∆.Ο.Υ.) Κηφισιάς». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΣΑΛΑΤΑ ΜΑΡΙΑ, σύµφωνα µε την υπ΄αριθ. 
43/2016 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του  
ΜΠΙΤΟΥΝΗ ΙΩΑΝΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το όχηµά του από πτώση σε 
λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΜΟΥΤΟΥΣΗ ΑΝ∆ΡΙΑΝΗ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της 
από πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων στην ΑΛΙΦΡΑΓΚΗ ∆ΑΝΑΗ, σύµφωνα µε την υπ αριθ. 
32/2015 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής 
Πανοτόπουλου Παναγιώτη ποσού (10.000,00 € και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της 
ΧΑΤΖΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ για τη ζηµιά που υπέστη το ελαστικό του αυτοκινήτου της από 
πτώση σε λακκούβα». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Καθορισµός νέας ηµεροµηνίας διεξαγωγής ∆ιαγωνισµού για την 
ανάδειξη αναδόχου του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού 
Εργασίας στη ∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικών Ενταλµάτων Προπληρωµής για την 
Ανανέωση ∆ικαιολογητικών Οδηγών του ∆ήµου (Έκδοση Κάρτας Ηλεκτρονικού 
Ταχογράφου και Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ))». 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 

Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Αυτοκινήτων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 
2016 για την Προµήθεια Υδραυλικών ειδών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την  Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για τον Έλεγχο και 
Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 20156 για τη «Συντήρηση Κλαδοφάγου Μηχανήµατος και 
Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού Πρασίνου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση των σχετικών 
πιστώσεων Προϋπολογισµού  για την ανάθεση «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και 
λιπαντικών έτους 2016-2017» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση µελέτης όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου οε 2016 για την «Προµήθεια Ειδών Πολιτικής Προστασίας» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε 
2016 για την Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για έκδοση Πινακίδων 
Κυκλοφορίας Μηχανηµάτων έργου». Απεσύρθη από την Η.∆. 
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης κι ορισµός του 
τρόπου διενέργειας της εργασίας για “Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας TOSHIBA”». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών 
προδιαγραφών για τις υπηρεσίες συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του 
λογισµικού διαχείρισης των ραντεβού του ∆ηµοτικού Πολυϊατρείου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την “Προµήθεια 
λογισµικού καταχώρησης και διαχείρισης αιτηµάτων ∆ηµοτών”». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση  δαπάνης  και διάθεση πίστωσης   προϋπολογισµού  ο.ε.  
2016, για δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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5. Στάικος Θεόδωρος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..154/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ 13ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 

Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 
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. Σε κατάληξη ανοικτής διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας (έγκριση τευχών µε την 
134/2014 ΑΟΕ (της 12.5.2015) και έγκριση κατακύρωσης µε την 343/2015 (της 
3.11.2015) και 30/2016 ΑΟΕ (της 7.3.2016)) ο ∆ήµος συµβλήθηκε τον Ιανουάριο και 
Μάρτιο 2016 µε συνεργεία επισκευών, συµπεριλαµβανοµένου της προµήθειας των 
απαραίτητων ανταλλακτικών, για τα οχήµατά του µε τα εξής συνεργεία: 
 
Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε.  
για ποσό 109.039,50 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµβαση της 18.1.2016, 
για  
ΟΜΑ∆Α Α: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ  - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  
ΟΜΑ∆Α Β: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ  
ΟΜΑ∆Α Γ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  
 
Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε.  
για ποσό 36.149,70 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµβαση της 20.1.2016, για  
ΟΜΑ∆Α Θ: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ 
 
Πανουσάκης Α.Ε. 
για ποσό 44.644,80 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµβαση της 21.3.2016, για  
ΟΜΑ∆Α Η: ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΛΥΚΛΑ – ΤΡΙΚΥΚΛΑ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΑ) 
 
Κυριακή & Κωνσταντίνος Βρεττάκος Ο.Ε. 
για ποσό 63.496,01 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), σύµβαση της 18.1.2016, για  
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ΟΜΑ∆Α ∆: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ / ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ 
ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 
ΟΜΑ∆Α Ι: ΣΑΡΩΘΡΑ 
 
3. Σήµερα, 17.5.2016, ύστερα από τις εργασίες επισκευής – συντήρησης που έχουν 
γίνει, το υπόλοιπο στις ανωτέρω συµβάσεις είναι ως εξής: 
Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε.: 30.000 € περίπου.  
Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε.: 1.000 € περίπου.  
Πανουσάκης Α.Ε.: 0 €.  
Κυριακή & Κωνσταντίνος Βρεττάκος Ο.Ε.: 0 €.  
 
4. Με την µε αρ. πρωτ. 12054/13.5.2016 εισήγησή της προς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 
η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος ορµώµενη από το αντικειµενικό γεγονός ότι η διεθνής 
ανοικτή διαδικασία ανάδειξης αναδόχων συντήρησης οχηµάτων καθυστερεί πάρα 
πολύ (σχετικά αναφέρεται ότι κατά το περασµένο έτος η διαδικασία ξεκίνησε µε 
έγκριση σκοπιµότητας από το ∆.Σ. στις 9.2.2015 και η υπογραφή των συµβάσεων 
ανάθεσης έγινε στις 18.1.2016 και αργότερα λόγω ενστάσεων, capital controls, 
αλλαγή ο.ε., κλπ), ζήτησε τροποποίηση της 69/2016/20.4.2016 Α∆Σ (µε την οποία 
είχε εγκριθεί η σκοπιµότητα διενέργειας Προµήθειας Ανταλλακτικών – Συντήρησης και 
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων), προκειµένου η εν λόγω Προµήθεια να έχει τη 
µορφή συµφωνίας πλαισίου µε 3ετή διάρκεια (2016 – 2017 – 2018) µε συνολικό 
ενδεικτικό προϋπολογισµό 960.000 € (επιµερισµένες 120.000 € στο ο.ε. 2016 
(δεδοµένης της εκτίµησης ότι η υπογραφή σύµβασης δεν θα γίνει νωρίτερα του 4ου 
τριµήνου του έτους), 420.000 € στο ο.ε. 2017 και 420.000 € στο ο.ε. 2018).  
 
5. ∆εδοµένου της εξάντλησης / σηµαντικής αποµείωσης των διαθέσιµων υπολοίπων 
στις υπάρχουσες συµβάσεις συντήρησης των οχηµάτων του ∆ήµου (παράγραφος 3) 
και εν αναµονή της έγκρισης σκοπιµότητας από το ∆.Σ. (παράγραφος 4) για τη 
διενέργεια ανοικτού διεθνή µειοδοτικού διαγωνισµού συµφωνίας πλαισίου, του οποίου 
η κατάληξη εκτιµάται ότι στην καλύτερη περίπτωση θα είναι στο 4ο 3µηνο του 2016, 
καθίσταται αναγκαία η επείγουσα απευθείας ανάθεση σε σχετικά συνεργεία της 
συντήρησης – επισκευής των οχηµάτων του ∆ήµου, συµπεριλαµβανοµένου της 
προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, δεδοµένου ότι στην αντίθετη 
περίπτωση ο στόλος θα ακινητοποιείται µε την παραµικρή εκδήλωση βλάβης. 
 
6. Επίσης λόγω του ότι το συνεργείο Κυριακή & Κωνσταντίνος Βρεττάκος Ο.Ε. λόγω 
φόρτου εργασίας δεν δύναται να εξυπηρετεί εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος το 
∆ήµο στα απαραίτητα (τακτικά) service και στην αποκατάσταση (έκτακτων) βλαβών 
που προκύπτουν στα µηχανήµατα έργου, το Γραφείο Κίνησης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος απευθύνθηκε στο συνεργείο επισκευών - συντήρησης Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 
Α.Ε. το οποίο ύστερα από αυτοψία που πραγµατοποίησε σε 4 µηχανήµατα έργου του 
∆ήµου που εδώ και πολύ καιρό (περισσότερο από 6 µήνες) εµφανίζουν σοβαρές 
βλάβες και είναι είτε ακινητοποιηµένα είτε υπολειτουργούν (πρόκειται για τα 
µηχανήµατα CASE 590 SLE, CASE 580 SK, CASE 1840 και RAM), τα οποία πλέον 
της απαίτησης λειτουργίας τους για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών του ∆ήµου 
(ύδρευση, καθαριότητα, κλπ) πρέπει και για λόγους πολιτικής προστασίας ενόψει της 
καλοκαιρινής περιόδου να επισκευαστούν άµεσα, απέστειλε προσφορά στο ∆ήµο για 
την επισκευή τους για ποσό 15.000 € (πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ).  
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7. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την έγκριση της επείγουσας απευθείας 
ανάθεσης Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών 
Μέσων του ∆ήµου στους προαναφερθέντες αναδόχους της παραγράφου (2) για τις 
οµάδες εργασιών για τις οποίες έχουν ήδη σύµβαση, µε τους ίδιους όρους έκαστης 
σύµβασης, µε µία αλλαγή ως προς τις Οµάδες ∆,ΣΤ και Ι, οι οποίες προτείνεται να 
ανατεθούν (µε όρους αντίστοιχους µε αυτούς της υπάρχουσας σύµβασης) στο 
συνεργείο Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. για το λόγο που προαναφέρθηκε (παράγραφος 6) για τα 
παρακάτω ποσά, τα οποία καταρχήν εκτιµάται ότι θα αρκέσουν για ικανοποιητικό 
διάστηµα ενόσω ο ανοικτός διεθνής διαγωνισµός (παράγραφος 4) θα βρίσκεται σε 
εξέλιξη, ως εξής: 
Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε.: 75.000 €.  
Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε.: 40.000 €.  
Πανουσάκης Α.Ε.: 45.000 €.  
Α. Καούσης Α.Ε.: 40.0000 €.  
 
8. Επίσης παρακαλούµε για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 200.000,00 € σε 
βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 
o 5.000 € στον Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 15.000 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 20.000 € στον Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o 15.000 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 20.000 € στον Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o 5.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 10.000 € στον Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o 5.000 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 20.000 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 65.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,  
o 10.000 € στον Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», και 
o 10.000 € στον Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και  

την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2016).  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Τις αριθ. 343/2015 και 30/2016 ΑΟΕ 
� τις υπ’ αριθ. 573 έως και 584/2016 ΠΑΥ  
� το µε αρ. πρωτ. 12054/13.5.2016 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου στους προαναφερθέντες 
αναδόχους της παραγράφου (2) της εισήγησης για τις οµάδες εργασιών για τις οποίες 
έχουν ήδη σύµβαση, µε τους ίδιους όρους έκαστης σύµβασης, µε µία αλλαγή ως 
προς τις Οµάδες ∆, ΣΤ και Ι, οι οποίες ανατίθενται (µε όρους αντίστοιχους µε αυτούς 
της υπάρχουσας σύµβασης) στο συνεργείο Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. για το λόγο που 
προαναφέρθηκε (παράγραφος 6) για τα παρακάτω ποσά, τα οποία εκτιµάται ότι 
αρκούν για ικανοποιητικό διάστηµα ενόσω ο ανοικτός διεθνής διαγωνισµός 
(παράγραφος 4) θα βρίσκεται σε εξέλιξη, ως εξής: 
Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε.: 75.000 €.  
Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε.: 40.000 €.  
Πανουσάκης Α.Ε.: 45.000 €.  
Α. Καούσης Α.Ε.: 40.0000 €.  
 
2. Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού €200.000,00 σε βάρος 
των παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €15.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων», 
o €20.000 σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €15.000 σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων», 
o €20.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων», 
o €10.000 σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o €20.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €65.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων»,  
o €10.000 σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», και 
o €10.000 σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων», και την εξόφληση των σχετικών δαπανών .  
 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος. 
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