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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-10-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..263/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..20ης/10-10-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .10η Οκτωβρίου 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. 
..31577/10-10-2017.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής 
για Εξόφληση ∆απάνης της εταιρείας ΝΙΚ. Ι. ΘΕΟΧΑΡΑΚΗΣ ΑΕ.». 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Τροποποίηση όρων διακήρυξης και διεξαγωγή νέας 
διαγωνιστικής διαδικασίας για την “Προµήθεια γραφικής ύλης, 
µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού χαρτιού & εντύπων ” του 
∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 38.984,86€ συµ/νου ΦΠΑ». 
3ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Εξουσιοδότης παράστασης δικηγόρου επικαιροποίηση της 
αριθ. 40/2010 απόφασης ΟΕ του πρώην ∆ήµου Ανοιξης». 
4ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την Παροχή 
Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ετήσια Συνδροµή 
σε λογιστική ιστοσελίδα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Απαλλαγή υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για 
την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα οδήγησης, 
Πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας, Κάρτα Ηλεκτρονικού Ταχογράφου) 
και έγκριση απόδοσης λογαριασµών ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση του 
ΧΡΗΣΤΟΥ ΜΑΜΑΛΗ για ζηµιά  που υπέστη το ψυγείο του αυτ/του του  από 
µεταλλική βέργα πακτωµένη στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Απαλλαγή υπολόγων χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής για 
την ανανέωση δικαιολογητικών οδηγών του ∆ήµου (∆ίπλωµα οδήγησης, 
Πιστοποιητικό επαγγελµατικής ικανότητας, (ΠΕΙ) Κάρτα Ηλεκτρονικού 
Ταχογράφου  και έγκριση απόδοσης λογαριασµών». 
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ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινού αναδόχου για την φιλοξενία αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου 
(οµάδα β)». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια υγρών καυσίµων και λιπαντικών 
για τις ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των Νοµικών Προσώπων αυτού για 
το έτος 2017-2018». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση πρακτικών για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας - 
περιβάλλοντος (Αποκοµιδή ογκωδών απορριµµάτων µε φορτηγά αρπάγες – 
εγκατάσταση και µεταφορά µπαζών), συνολικού προϋπολογισµού 
129.437,40€» 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη προµήθειας υπηρεσιών ταφών εκταφών στα 
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, προϋπολογισµού δαπάνης 
39.903,20€ συµπ/νου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης διαγωνισµού για την προµήθεια 
τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η 
ΕΣΤΙΑ», οµάδας Β: Προµήθεια ειδών Οπωροπωλείου και για τις δύο Ενότητες 
(Α) & (Β)» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση δαπανών πάγιας προκαταβολής». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, τεχνικής µελέτης και 
όρων διακήρυξης για την «Προµήθεια επίπλων και κινητού εξοπλισµού» του 
∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 38.250,00€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΡΕΣΚΟΥ ΠΑΣΤΕΡΙΩΜΕΝΟΥ 
ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΣΤΟΥΣ ∆ΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΥΣ ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 99.233,16 €, 
συµπ/νου ΦΠΑ. και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση πρακτικού διακήρυξης για ανάδειξη οριστικού 
αναδόχου του ανοικτού διαγωνισµού για την  προµήθεια τροφίµων για τη 
σίτιση των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
και των νηπίων των παιδικών σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ»». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών Ιστών 
και Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού για Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς των  ∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, 
Κρυονερίου, Σταµάτας και Ροδοπόλεως του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την «Προµήθεια Υπηρεσίας Απόφραξης Αγωγών Οµβρίων» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την «Προµήθεια (Ψυχρής) Ασφάλτου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2017 για την ανάθεση της προµήθειας 
«Υπηρεσίες Συντήρησης και Προµήθειας Η/Μ Εξοπλισµού Κτιρίων 
(Συντήρηση & Επισκευή Καυστήρων, Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων, Φορητών 
Πυροσβεστικών Μέσων και Προµήθεια Κλιµατιστικών Μηχανηµάτων)» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την εκτέλεση  «Χωµατουργικών εργασιών» του ∆ήµου ∆ιονύσου»   
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� ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για την 
Παροχή Υπηρεσιών Επισκευής Οχηµάτων του ∆ήµου» 

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για 
την «Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς 
∆εξαµενών και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»» 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση µελέτης, όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Σετ Αλατιέρας-Λεπίδας Αποχιονισµού» 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και τρόπου ανάθεσης για 
την «Προµήθεια Οστεοθυρίδων και Οστεοφυλακίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης και Τρόπου Ανάθεσης για 
την Προµήθεια, Συντήρηση και παρακολούθηση Σηµάτων Συστηµάτων 
Ασφαλείας (Συναγερµοί-Πυρανίχνευση) ∆ηµοτικών Κτιρίων» 
ΘΕΜΑ 25ο: «∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2017 για την 
«Αποκατάσταση της Βλάβης της Κεντρικής Κλιµατιστικής Μονάδας του 
Πολιτιστικού Κέντρου Κρυονερίου» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεσης Πίστωσης και τρόπου ανάθεσης 
για την «Προµήθεια Σάκων» του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για την  «Προµήθεια ειδών και εξοπλισµού Υπηρεσίας Πράσινου» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έκδοση Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Πληρωµή Τελών ∆ιέλευσης Απορριµµατοφόρων από την “Αττική Οδό”». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Έναρξη διαδικασίας κήρυξης του µισθωτή του ∆ηµοτικού 
περιπτέρου ∆ιονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του». 
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 14ης Σεπτεµβρίου 2017 για την ανάθεση του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ (ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 
ΕΤΟΣ 2017», προϋπολογισµού 200.000,00€ (µε ΦΠΑ)». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού 
ο.ε.2017 για προµήθεια του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 2.200,00€ για 
την «Συνδροµή λογισµικού προγράµµατος διαχείρισης-σύνταξης τευχών 
δηµοπράτησης δηµοσίων έργων»»  
ΘΕΜΑ 33ο: «Κατακύρωση της σύµβασης 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 34ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΠΕΡΙ ΑΣΚΗΣΗΣ Ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ» 

ΘΕΜΑ 35ο: «ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ∆ΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ-ΑΣΚΗΣΗ Ή ΜΗ 
ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ» 

ΘΕΜΑ 36ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού ο.ε. 
2017 για δικηγορική αµοιβή εξωτερικού συνεργάτη» 
ΘΕΜΑ 37ο: «Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση της Τεχνικής 
Μελέτης για την προµήθεια Μηχανηµάτων Ήχου και Προβολής για κάλυψη 
επειγουσών αναγκών στο ΠΠΚ Αγίου Στεφάνου και στο ∆ηµοτικό 
Γυµναστήριο ∆ήµου ∆ιονύσου, µε απευθείας ανάθεση» 
    
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά(7) µέλη: 
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             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 4ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 Η ∆Σ κα Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα αποχώρησε µετά τη 
ψήφιση του 7ου θέµατος της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..263/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 20ο: «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 
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. 
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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 04/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας: ΚΗΗ2309 φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο όχηµα µε πυροσβεστικό συγκρότηµα (µάρκας FORD) του 
∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και  λόγω της 
αντιπυρικής περιόδου χρήζει άµεσα  µηχανολογικών επισκευών, 
συγκεκριµένα στην αντλία του πυροσβεστικού συγκροτήµατος  και στο 
εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης - φρένων, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή.  
 

2. την από 20/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας: ΚΗΗ6415 επιβατικό όχηµα  
(µάρκας FIAT) του ∆ήµου ∆ιονύσου οποίο είναι ακινητοποιηµένο. Το εν 
λόγω όχηµα, χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τη κάλυψη των αναγκών 
της δηµοτικής αστυνοµίας και χρήζει µηχανολογικών επισκευών,( 
κοµµένος ιµάντας δυναµό και επισκευή συµπλέκτη) όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
3. την από 20/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ME107323 πυροσβεστικό 
όχηµα (µάρκας MAZDA) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και  λόγω της αντιπυρικής περιόδου χρήζει άµεσα 
επισκευή συστήµατος πέδησης και συστήµατος µετάδοσης κίνησης, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
4. την από 20/7/2017 "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 
επισκευής συµπλέκτη,όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 
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5. την από 22/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ME104809  πυροσβεστικό 
όχηµα (µάρκας MITSUBISHI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και  λόγω της αντιπυρικής περιόδου χρήζει άµεσα 
επισκευής κεντρικού άξονα - σταυρού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
6. την από 7/8/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας KHH2172 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 αυτοψίες και έλεγχος αποκοµιδής 
απορριµµάτων και ογκωδών αντικείµενων από τους επόπτες 
καθαριότητας Χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης και 
ηλεκτρολογικών µερών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
7. τις από 26/06/2017 & 25/8/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗI3109 
επιβατικό όχηµα (µάρκας HYUNDAI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και  λόγω και  λόγω ότι χρησιµοποιείται αποκλειστικά για 
τις ανάγκες του προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι» ήτοι για την 
περίθαλψη υπερηλίκων και γενικότερα ευπαθώς ατόµων, χρήζει άµεσα 
επισκευής  στο ηλεκτρολογικό σύστηµα καθώς και σε διάφορα µηχανικά 
µέρη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στις συνηµµένες εντολές. 

 
8. την από 28/8/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3174 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 επισκευής 
στο εµπρόσθιο σύστηµα διεύθυνσης και επισκευή ηλεκτρολογικών µερών, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
 

9. την από 29/8/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ME105787  πυροσβεστικό 
όχηµα (µάρκας BREMACH ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και  λόγω της αντιπυρικής περιόδου χρήζει άµεσα 
επισκευής στο σύστηµα πέδησης και διεύθυνσης οχήµατος, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
10. την από 4/09/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7261 επιβατικό (9θέσιο) 
όχηµα  (µάρκας HYUNDAI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και  λόγω  ότι χρησιµοποιείται για τη κάλυψη αναγκών 
µεταφοράς εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου σε καθηµερινή βάση, 
χρήζει άµεσης επισκευής ηλεκτρικού κυκλώµατος όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 
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11. την από 19/07/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3119 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 επισκευής 
συστήµατος πέδησης, ηλεκτρολογικού & διεύθυνσης, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
12. την από 25/07/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3176 φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο όχηµα (µάρκας SUZUKI) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
ακινητοποιήθηκε εν κινήσει και καλύπτει πολλαπλές ανάγκες της ∆Ε 
∆ροσιάς, όπως ενδεικτικά: έλεγχος αποκοµιδής απορριµµάτων και 
ογκωδών αντικείµενων από τον Πρόεδρο της δηµοτικής ενότητας. Χρήζει 
άµεσης επισκευής συστήµατος ηλεκτρολογικού συστήµατος, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
13. την από 04/08/2017 "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 επισκευής 
ηλεκτρολογικού συστήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
14. την από 21/08/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2261 φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο όχηµα (µάρκας DAEWOO) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο 
είναι ακινητοποιηµένο και λογω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
πρασίνου για τη µεταφορά προσωπικού και εξοπλισµού χρήζει άµεσα 
επισκευής ηλεκτρολογικού συστήµατος, όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή. 

 
15. την από 21/08/2017 "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 επισκευής 
µηχανολογικών µερών (δίσκο πλατό), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 
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16. την από 21/07/2017 "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 ψυγείου intercooler, 
επισκευής ταχυτήτων καθώς και συστήµατος πέδησης, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
17. την από 31/07/2017 "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 ψυγείου, σετ 
αµπραγιάζ και διαφορικού, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
18. την από 8/07/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο 
όχηµα ανακύκλωσης (µάρκας DAF) 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 διαφορικού, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

19.  
20. την από 8/08/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ56384 µηχάνηµα έργου  
(µάρκας CASE) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και 
λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία ύδρευσης για την 
αποκατάσταση βλαβών, χρήζει άµεσης επισκευής βάσης κινητήρα, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
21. την από 24/08/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ59570 µηχάνηµα έργου 
(µάρκας CASE) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και 
λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία ύδρευσης για την 
αποκατάσταση βλαβών, χρήζει άµεσης επισκευής διαρροών συστηµάτων 
υδραυλικών κυλίνδρων πίεσης λαδιού, τρόµπας πετρελαίου,  διαφορικού, 
κ.α όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
22. την από 24/07/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2253 λεωφορείο  
(µάρκας ΜΑΝ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και 
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λόγω ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε αποµακρυσµένες 
περιοχές του ∆ήµου, χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
23. την από 25/07/2017 "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  (αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής 
συστήµατος πέδησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
24. την από 25/07/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ99920 πυροσβεστικό 
(µάρκας IVECO.) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και 
λόγω ότι χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση πυρκαγιών κατά την 
αντιπυρική περίοδο, χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
25. την από 27/07/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7313 λεωφορείο (µάρκας 
IKARUS) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο και λόγω 
ότι χρησιµοποιείται για τη µεταφορά πολιτών σε αποµακρυσµένες 
περιοχές του ∆ήµου, χρήζει άµεσης επισκευής µανέτας χειρόφρενου, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
26. την από 01/08/2017 "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 άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
27. την από 01/08/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ME112534 πυροσβεστικό 
(µάρκας UNIMOG) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι ακινητοποιηµένο 
και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την αντιµετώπιση πυρκαγιών κατά την 
αντιπυρική περίοδο, χρήζει άµεσης επισκευής του ηλεκτρολογικού 
συστήµατος (δυναµό), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή.  

 
28. την από 04/08/2017 "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 
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αντιπυρική περίοδο, χρήζει άµεσης επισκευής του συστήµατος µετάδοσης 
κίνησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή.  

 
29. την από 3/7/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3072 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 
τροφοδοσίας & αποκατάστασης ηλεκτρολογικής βλάβης, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
30. την από 6/9/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο 
(µάρκας DAF) 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 ηλεκτρικού κυκλώµατος (φώτα πορείας και 
φλας), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
31. την από 11/09/2017 "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 της υπερκατασκευής 
(κοµπρεσέρ αέρα και ξηραντήρα) καθώς και επισκευής ελαστικού, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
32. την από 23/08/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7292 φορτηγό µη 
ανατρεπόµενο (µάρκας MAZDA) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής 
οικιακών απορριµµάτων, σε δρόµους όπου δεν επιτρέπεται η πρόσβαση 
απορριµµατοφόρων χρήζει άµεσης επισκευής του συµπλέκτη, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
33. την από 1/9/2017 "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 
(αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος πέδησης & 
συµπλέκτη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή 
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34. την από 22/08/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6440 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 
συστήµατος (µπαταρίες), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
35. την από 6/09/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5525 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 
συστήµατος (µπαταρίες & δυναµό), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
36. την από 17/07/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας KHO6028 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 άµεσης επισκευής συµπλέκτη, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
37. την από 4/9/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7256 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 
συστήµατος (φώτα), & συστήµατος πέδησης καθώς και επισκευή 
συστήµατος τροφοδοσίας όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
38. την από 21/07/2017 "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 ηλεκτρολογικού 
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συστήµατος (µπαταρίες) όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
39. την από 18/09/2017 "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 ηλεκτρολογικού 
συστήµατος (µπαταρίες & έλεγχος φώτων) καθώς και συστήµατος 
πέδησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
40. την από 14/09/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5526 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 
συστήµατος (µπαταρίες & έλεγχος φώτων) καθώς και συστήµατος 
πέδησης, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
41. την από 18/07/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6566 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 
αναρτήσεων, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
42. την από 4/8/2017 "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 συστήµατος 
υπερκατασκευής (δε λειτουργούσε το σύστηµα ανύψωσης κάδου 
απορριµµάτων) καθώς και του συστήµατος τροφοδοσίας καυσίµου, όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
43. την από 4/08/2017 "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 
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οικιακών απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (µπουκάλα στήριξης), όπως αναλυτικά περιγράφονται 
στη συνηµµένη εντολή. 

 
44. την από 17/8/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6440 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 
υπερκατασκευής (διαρροή υδραυλικού λαδιού), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
45. την από 7/8/2017 "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 συστήµατος 
υπερκατασκευής (δε λειτουργούσε η πόρτα υπερκατασκευής), όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
46. την από 16/08/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5525 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 
υπερκατασκευής (δε λειτουργούσε ο κύλινδρος κάδου απορριµµάτων) 
καθώς και του συστήµατος τροφοδοσίας καυσίµου, όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
47. την από 18/08/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6168 απορριµµατοφόρο 
(µάρκας DAF) 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 διεύθυνσης (σπασµένες σούστες) καθώς 
και φάρου προειδοποίησης απόρριψης απορριµµάτων στη χωµατερή, 
όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
48. την από 21/08/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ6169 απορριµµατοφόρο 
µεταφόρτωσης (µάρκας ΜΑΝ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
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ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται από την υπηρεσία 
καθαριότητας για τη κάλυψη καθηµερινών δροµολογίων αποκοµιδής 
οικιακών απορριµµάτων, χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (πρέσα) καθώς, όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
49. την από 21/07/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το 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  
(αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (γερανός), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 

 
50. την από 28/08/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7287 ανατρεπόµενο 
φορτηγό µε αρπάγη (µάρκας MΑΝ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και λόγω ότι χρησιµοποιείται για την αποκοµιδή 
ογκωδών οικιακών απορριµµάτων, κλαδιών και άλλων εύφλεκτων υλικών 
(αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (σπασµένο µαρκούτσι αρπάγης), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
51. την από 21/07/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ3183 ανατρεπόµενο 
φορτηγό 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 
(αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (ενδεικτικά σπασµένη ανέµη, µαρκούτσια), όπως 
αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
52. την από 5/09/2017  "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 
(αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (διαρροή υδραυλικού) καθώς και συστήµατος 
αναρτήσεων (χάνει αέρα), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 
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53. την από 14/7/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΙ7296 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 
(αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (πείρος µπούµας) καθώς και συστήµατος κίνησης 
(αισθητήρα γκαζιού), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη συνηµµένη 
εντολή. 

 
54. την από 8/9/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΟ6166 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 
(αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (αντλία εµβόλου- κύλινδρος), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
55. την από 12/9/2017  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το 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  
(αντιπυρική περίοδος), χρήζει άµεσης επισκευής συστήµατος 
υπερκατασκευής (αντλία εµβόλου- κύλινδρος), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
56. την από 17/08/207  "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ5526 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 
υπερκατασκευής (σπασµένα στηρίγµατα κάδου), όπως αναλυτικά 
περιγράφονται στη συνηµµένη εντολή. 

 
57. την από 16/08/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2155  πυροσβεστικό 
όχηµα (µάρκας NISSAN ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και  λόγω της αντιπυρικής περιόδου χρήζει άµεσα 
επισκευής στην υπερκατασκευή (διαρροή καυσίµου κινητήρα & 
ηλεκτρολογικές εργασίες- εκκινητής), όπως αναλυτικά περιγράφονται στη 
συνηµµένη εντολή. 
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58. την από 18/09/2017 "ΕΝΤΟΛΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ και ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ" για το µε αριθµό κυκλοφορίας ΚΗΗ2155  πυροσβεστικό 
όχηµα (µάρκας NISSAN ) του ∆ήµου ∆ιονύσου το οποίο είναι 
ακινητοποιηµένο και  λόγω της αντιπυρικής περιόδου χρήζει άµεσα 
επισκευής στην υπερκατασκευή (διαρροή καυσίµου κινητήρα), 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. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ποσό 962,24€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2309. 
2. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ποσό 1.361,52€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6415. 
3. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ποσό 779,96€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ107323 
4. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ποσό 1.156,92€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2254 
5. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ποσό 1.819,08€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ104809. 
6. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ποσό 1.001,92€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2172. 
7. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ποσό 1.404,92€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3109. 
8. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ποσό 923,80€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3174. 
9. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ποσό 520,80€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ105787. 
10. στο συνεργείο ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ  ποσό 386,88€ 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7261. 
 

11. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 757,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3119. 

12. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 80,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3176. 

13. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 866,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3175. 

14. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 207,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2261. 
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15. στο συνεργείο ΜΑΓΓΙΝΑ ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ποσό 645,20€ 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ79704. 
 

16. . στο συνεργείο HATKAR SERVICE A.E. ποσό 2,154.28€ συµπ/µένου του 
ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5525. 

17. στο συνεργείο HATKAR SERVICE A.E. ποσό 5.007,98€ συµπ/µένου του 
ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6440. 
 

18. . στο συνεργείο ERGOTRAK ποσό 4.329.86€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, 
για το αριθµ. ΚΗΗ5525. 

 
19.  στο συνεργείο ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι.Μ. ποσό 820,00€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, 

για το αριθµ. ΜΕ56384. 
20. στο συνεργείο ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι.Μ. ποσό 2.192,00€ συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, 

για το αριθµ. ΜΕ59570. 
 

21. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆. ΡΗΓΑΣ  ποσό 465,00€ συµπ/µένου του 
ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2253. 

22. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆. ΡΗΓΑΣ  ποσό 1.227,10€ συµπ/µένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7296.  

23. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆. ΡΗΓΑΣ  ποσό 1.624,40€ συµπ/µένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ99920. 

24. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆. ΡΗΓΑΣ  ποσό 608,48€ συµπ/µένου του 
ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7313. 

25. στο συνεργείο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟ∆. ΡΗΓΑΣ  ποσό 1.579,76€ συµπ/µένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3034. 
 

26. στο συνεργείο ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ποσό 1.094,23€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ104749. 

27. στο συνεργείο ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ποσό 892,80€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΜΕ112534. 
 

28. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 1.231,32€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3072. 

29. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 319,92€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6168. 

30. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 1.709,96€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5524. 

31. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 806,00€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7292. 

32. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 3.108,93€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3183. 

33. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 446,40€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6440. 

34. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 892,80€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5525. 

35. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 560,48€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6028. 
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36. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 1.269,76€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7256. 

37. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 451,36€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6442. 

38. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 1.977,80€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5529. 

39. στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 3.877,40€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5526. 

40.  στο συνεργείο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. ποσό 435,24€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ6566. 
 

41. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 799,80€ συµπ/µένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5526. 

42. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 1.887,28€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6438. 

43. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 2.399,40€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6166. 

44. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 3.512,92€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7296. 

45. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 4.728,12€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6199.  

46. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 3.126,04€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ3183. 

47. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 2.901,60€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΙ7287. 

48. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 1.748,40€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6438. 

49. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 2.289,04€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6169. 

50. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 124,00€ συµπ/µένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6168. 

51. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 124,00€ συµπ/µένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5525. 

52. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 1.951,76€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6442. 

53. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 2.017,48€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ6440. 

54. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 1.165,60€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΟ6056. 

55. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 3.286,00€ 
συµπ/µένου του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ5529. 

56. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 453,84€ συµπ/µένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2155. 
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57. στο συνεργείο Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. ποσό 503,44€ συµπ/µένου 
του ΦΠΑ 24%, για το αριθµ. ΚΗΗ2155. 
 

Έχοντας υπόψη  
• τα ανωτέρω,  
• την ανάγκη των εργασίων 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 145/05.08.2016 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:  
 
• ποσού 10.318,04 € για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
 στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»               (ΠΑΥ …./2017). 

• ποσού 2.555,20 € για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
µε χρέωση ποσών 1.898,00 € στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και 657,20 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 
2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ 
…./2017).  

• ποσού  7.162,26 € για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία HATKAR 
SERVICE A.E.  µε χρέωση ποσού 4.421,85 € στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 
µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017) και 
2.740,41 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017).  

• ποσού  4.329,86 € για το όχηµα που αφορά στην εταιρία ERGOTRAK  
στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»   (ΠΑΥ …./2017). 

• ποσού  3.012,00 € για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΣΙ∆ΕΡΗΣ 
Ι.Μ. µε χρέωση ποσών 1.162,00 € στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και   1.850,00 € στον Κ.Α. 35.6263 
ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ 
…./2017). 
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• ποσού  5.504,74 € για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΟ∆. ΡΗΓΑΣ µε χρέωση ποσών 4.066,34 € στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 
µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και   1.437,84 € στον Κ.Α. 
35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων», (ΠΑΥ …./2017). 

• ποσού  1.987,03 € για τα οχήµατα  για τα οχήµατα που αφορούν  στην 
εταιρία ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε χρέωση ποσών 1.887,83 
€ στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και   99,20 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση 
και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017). 

• ποσού  17.097,37 € για τα οχήµατα για τα οχήµατα που αφορούν  στην 
εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. µε χρέωση ποσών 14.704,17 
€ στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και 2.393,20 € στον Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση 
και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», (ΠΑΥ …./2017). 

• ποσού  33.018,72 € για τα οχήµατα  για τα οχήµατα που αφορούν  στην 
εταιρία Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. µε χρέωση ποσών 23.638,12 € 
στον Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και 9.380,60 € 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. 
� Toυ Π.∆. 80/16 (ΦΕΚ 145/05.08.2016 τεύχος Α'): Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες." και στις υποενότητές της 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 1 ΚΑΤΑ  

 
 Μειοψηφούντος του ∆Σ κ. Καλαφατέλη για τους λόγους που ανέφερε 
στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφεται στα αποµαγνητοφωνηµένα 
πρακτικά. 
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Εγκρίνει τις παρακάτω δαπάνες και διαθέτει τις αντίστοιχες πιστώσεις σε 
βάρος του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2017 προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν ανάγκες του ∆ήµου:  
 
• ποσό €10.318,04 για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ 

Γ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων». 

• ποσό €2.555,20 για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΜΑΓΓΙΝΑΣ 
ΚΩΝ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε χρέωση ποσού €1.898,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 
ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και ποσού 
€657,20 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και 
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».  

• ποσό €7.162,26 για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία HATKAR 
SERVICE A.E.  µε χρέωση ποσού €4.421,85 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 
ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και ποσού 
€2.740,41 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και 
Επισκευή Μεταφορικών Μέσων».  

• ποσό €4.329,86 για το όχηµα που αφορά στην εταιρία ERGOTRAK  σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων». 

• ποσό €3.012,00 για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΣΙ∆ΕΡΗΣ Ι.Μ. 
µε χρέωση ποσών €1.162,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε 
τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και ποσού €1.850,00 σε βάρος 
του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων». 

• Ποσό €5.504,74 για τα οχήµατα που αφορούν στην εταιρία ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΘΕΟ∆. ΡΗΓΑΣ µε χρέωση ποσού €4.066,34 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 
ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων» και €1.437,84 σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων». 

• ποσό €1.987,03 για τα οχήµατα για τα οχήµατα που αφορούν  στην εταιρία 
ΜΑΣΤΡΟΓΙΩΡΓΟΣ ΦΙΛ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ µε χρέωση ποσού €1.887,83 σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και €99,20 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων». 

• ποσό €17.097,37 για τα οχήµατα για τα οχήµατα που αφορούν  στην 
εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε. µε χρέωση ποσού €14.704,17 
σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και €2.393,20 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων». 

• ποσό €33.018,72 για τα οχήµατα  για τα οχήµατα που αφορούν στην 
εταιρία Β.ΚΑΡΑΒΙΑΣ & Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. µε χρέωση ποσού €23.638,12 σε 
βάρος του Κ.Α. 35.6671 ο.ε. 2017 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων» και €9.380,60 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 ο.ε. 2017 µε τίτλο 
«Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων». 
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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. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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