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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..16η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 1ης-8-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..207/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..16ης/1-8-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .1η Αυγούστου 2017.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:00.. 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. 
..22812/28-7-2017.. 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: 

ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Κατακύρωση της σύµβασης για την ανάθεση του έργου: 
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ∆ΙΚΤΥΟΥ Υ∆ΡΕΥΣΗΣ ΣΕ ΠΑΡΟ∆ΙΕΣ Ο∆ΟΥΣ ΤΗΣ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΟΥ ΣΤΗ ∆.Κ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ», προϋπολογισµού 25.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
για τη στάθµευση οχηµάτων και αποθήκευση εργαλείων της υπηρεσίας 
πρασίνου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού  µειοδότη  συνοπτικού διαγωνισµού για την «Παροχή υπηρεσιών 
µεταφοράς πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις», προϋπολογισµού δαπάνης 72.419,60€ συµπ/νου 
ΦΠΑ 24%.». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (13.000,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου Β΄ 
τριµήνου οικονοµικού έτους 2017». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 

Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Αντικατάσταση 
Μεµβρανών του Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου Νερού στα Αντλιοστάσια 
της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού 
∆ήµου ο.ε. 2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανολόγου Μηχανικού για 
τον Έλεγχο και Πιστοποίηση Καλαθοφόρων Οχηµάτων του ∆ήµου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεσης 
Πίστωσης για την Προµήθεια Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα Κοιµητήρια 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων». 
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ΘΕΜΑ 9ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης 
Συσκευής Λειτουργίας και Ελέγχου (Controller) της Γεννήτριας (Η/Ζ) του 
Αντλιοστασίου Πόσιµου Ύδατος της ∆.Ε. ∆ιονύσου στη Θέση Τρία Πεύκα». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών 
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού του έργου µε τίτλο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2017»». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 11ης Ιουλίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «Κατασκευή εξωτερικών 
διακλαδώσεων δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων ∆.Κ. ∆ροσιάς έτους 
2017», προϋπολογισµού 500.000,00 € (µε Φ.Π.Α.)». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για τις συνδροµές στις 
υπηρεσίες ∆ΗΜΟΣΝΕΤ και ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για 
«Παροχή εξειδικευµένης στήριξης στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράµµατος του ∆ήµου µε σκοπό την προστιθέµενη αξία στο έργο της 
Υπηρεσίας Προγραµµατισµού, µέσω των διεθνών µεθόδων διαχείρισης 
(Project Management)» ∆ήµου ∆ιονύσου, για το έτος 2017» - CPV 79411000-
8 «Υπηρεσίες παροχής συµβουλών σε θέµατα γενικής διαχείρισης». Α∆ΑΜ: 
17REQ001757224 και β) της διαδικασίας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Ανάθεση σε δικηγόρο αίτησης ακύρωσης και παντός ενδίκου 
µέσου σχετικά µε τη λειτουργία του κτηµατολογίου στο υποθηκοφυλακείο». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Στάικος Θεόδωρος 
2. Τσούκας Παναγιώτης   2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα  3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος   4. Κοντάκης Κυριάκος  
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Στάικος προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου 
Θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 
 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..207/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 

Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
 

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 

ΑΔΑ: 6551Ω93-ΡΒ9



 

3 

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 11/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό πλαισίου: (20569) σάρωθρο όχηµα 
(µάρκας RAVO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών 
επισκευών, για τον ασφαλή καθαρισµό του οδοστρώµατος, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

2. την από 11/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό πλαισίου: (104385) σάρωθρο όχηµα  
(µάρκας BUCHER) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών 
επισκευών, για τον ασφαλή καθαρισµό του οδοστρώµατος, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

3. την από 13/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ9647 φορτηγό µη 
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ανατρεπόµενο (µάρκας FORD) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει 
µηχανολογικών επισκευών (αλλαγή δίσκο-πλατώ), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

4. την από 4/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6418 βυτιοφόρο όχηµα 
(µάρκας IVECO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών 
επισκευών ,όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

5. την από 4/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗI3145 λεωφορείο όχηµα 
(µάρκας IVECO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει µηχανολογικών 
επισκευών ,όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

6. την από 7/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ME112534 πυροσβεστικό 
όχηµα (µάρκας MERCEDES UNIMOG) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
χρήζει µηχανολογικών επισκευών , όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

7. την από 12/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5529 απορριµµατοφόρο 
όχηµα (µάρκας MERCEDES ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει 
άµεσης επισκευής στην υπερκατασκευή  ,για την ασφαλή συλλογή των 
απορριµµάτων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

8. την από 05/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ6566  απορριµµατοφόρο 
όχηµα (µάρκας MERCEDES ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει 
άµεσης επισκευής  ,για την ασφαλή συλλογή των απορριµµάτων, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

9. την από 13/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7287 φορτηγό  
ανατρεπόµενο όχηµα (µάρκας MΑΝ ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει 
άµεσης επισκευής στην υπερκατασκευή  ,για την ασφαλή συλλογή των 
κλαδιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη Εντολή. 

10. την από 20/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ131156 καλαθοφόρο 
όχηµα (µάρκας NISSAN ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο χρήζει άµεσης 
επισκευής ,  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 1254/13574/10.5.2017 Απόφαση ∆ηµάρχου, έλαβε τις 
συνηµµένες 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. για το συνεργείο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ για το (20569 ) σάρωθρο 

για ποσό 869,25 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
2. για το συνεργείο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ για το (104385) σάρωθρο 

για ποσό 1.500,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 
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3. για το συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ για το ΚΗΙ9647 για ποσό 
593,20 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

4. για το συνεργείο ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε για το ΚΗΗ6418για 
ποσό 1.646,92 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

5. για το συνεργείο ΠΑΥΛΟΣ Ι. ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε για το ΚΗΙ3145 για 
ποσό 4.136,35 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

6. για το συνεργείο  MΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ για το ΜΕ112534 
για ποσό 7.440,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

7. για το συνεργείο της ΚΑΞΕΚΩ για το ΚΗΗ5529 για ποσό 1.448,69 €                
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

8. για το συνεργείο της ΚΑΞΕΚΩ για το ΚΗΙ6566 για ποσό 2.455,20 €                  
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

9. για το συνεργείο της ΚΑΞΕΚΩ για το ΚΗΙ7287 για ποσό 648,52, €                   
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

10. για το συνεργείο ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ για το ΜΕ131156 για 
ποσό 343,01 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%. 

 
δηλαδή για συνολικό ποσό 21.081,14 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 
 
Έχοντας υπόψη  
• τα ανωτέρω,  
• την ανάγκη ανάθεσης εργασίας επισκευής, µε την προµήθεια των 

αναγκαίων ανταλλακτικών, για τα οχήµατα µε  
 
1. αριθµό πλαισίου: (20569 ) 
2. αριθµό πλαισίου: (104385 ) 
3. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ9647 
4. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ6418  
5. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ3145 
6. αριθµ. κυκλοφορίας : ΜΕ112534 
7. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ5529 
8. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ6566 
9. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ7287 
10. αριθµ. κυκλοφορίας : ΜΕ131156 
 
• 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 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη υποχρεώσεων 
από τους διατάκτες." και στις υποενότητές 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. 2017 προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν ανάγκες του ∆ήµου:  
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• ποσού 2.369,25 € για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία 

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ 
µε χρέωση ποσών 1.483,04€ στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και 886,21 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 
2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ 
…./2017). 

• ποσού 593,20 € για το όχηµα που αφορά  στην εταιρία ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
µε χρέωση ποσών 458,80 € στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και 134,40 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 
2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ 
…./2017).  

• ποσού  5.783,27 € για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε  µε χρέωση ποσού 4.316,40 € στον Κ.Α. 35.6671 
ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017) 
και 1.466,87 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και 
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017).  

• ποσού  7.440,00 € για το όχηµα που αφορά στην εταιρία 
MΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε χρέωση ποσών 6.200,00 € στον 
Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και 
1.240,00 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017). 

• ποσού  4.552,41 € για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΚΑΞΕΚΩ µε 
χρέωση ποσών 2.611,92 € στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και   1.940,49 € στον Κ.Α. 35.6263 
ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ 
…./2017). 

• ποσού  343,01 € για το όχηµα που αφορά στην εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. 
ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ µε χρέωση ποσών 194,21 € στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε 
τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και   148,80 € στον Κ.Α. 
35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», (ΠΑΥ …./2017). 

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

                                 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� Των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-

Μελέτες» του Ν.3463/06, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
� Tις διατάξεις τoυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες." και στις υποενότητές της,  
� την ανάγκη ανάθεσης εργασίας επισκευής, µε την προµήθεια των 

αναγκαίων ανταλλακτικών, για τα οχήµατα µε  
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1. αριθµό πλαισίου: (20569 ) 
2. αριθµό πλαισίου: (104385 ) 
3. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ9647 
4. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ6418  
5. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ3145 
6. αριθµ. κυκλοφορίας : ΜΕ112534 
7. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΗ5529 
8. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ6566 
9. αριθµ. κυκλοφορίας : ΚΗΙ7287 
10. αριθµ. κυκλοφορίας : ΜΕ131156 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν ανάγκες του ∆ήµου:  
 
• ποσού €2.369,25 για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

Γ. ΑΝΤΩΝΙΤΣΗΣ µε χρέωση ποσών €1.483,04 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 
ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και €886,21 σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων». 

• ποσού €593,20 για το όχηµα που αφορά  στην εταιρία ΜΑΓΓΙΝΑΣ ΚΩΝ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣµε χρέωση ποσών €458,80 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 
2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και €134,40 σε βάρος 
του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων».  

• ποσού €5.783,27 για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΠΑΥΛΟΣ Ι. 
ΚΟΝΤΕΛΛΗΣ Α.Ε.Β.Ε  µε χρέωση ποσού €4.316,40 σε βάρος του Κ.Α. 
35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και 
€1.466,87 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και 
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».  

• ποσού €7.440,00 για το όχηµα που αφορά στην εταιρία 
MΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε χρέωση ποσών €6.200,00 σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και €1.240,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων». 

• ποσού  €4.552,41 για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΚΑΞΕΚΩ µε 
χρέωση ποσών €2.611,92 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και €1.940,49 σε βάρος του Κ.Α. 
35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων». 

• ποσού  €343,01 για το όχηµα που αφορά στην εταιρία ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΩΝ. 
ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ µε χρέωση ποσών €194,21 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 
2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και €148,80 σε βάρος 
του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων». 

 

ΑΔΑ: 6551Ω93-ΡΒ9



 

8 

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

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. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα. 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
3. Τσούκας Παναγιώτης. 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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