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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..18η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 18ης-9-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..264/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..18ης/18-9-2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..18η Σεπτεµβρίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..10:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..25854/14-9-2015.. 
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 πρακτικών για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – 
Συντήρηση Κλαδοφάγου  Μηχανήµατος & Λοιπού Μηχανολογικού Εξοπλισµού 
Πρασίνου»». 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 

Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€+ΦΠΑ23% για 
συµµετοχή υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Σεµινάριο σχετικό µε 
τις ‘’Αλλαγές στο Ενιαίο Μισθολόγιο από 1-1-2016’’». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού  Νο 1 για την «Παροχή Υπηρεσιών Στείρωση και 
Εµβολιασµός Αδέσποτων Ζώων»και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
προµήθεια εξοπλισµού Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια Έπιπλα και σκεύη» και λήψη 
σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης προφορικής πλειοδοτικής δηµοπρασίας για 
την εκποίηση των εγκαταλελειµµένων οχηµάτων εντός των διοικητικών ορίων του 
∆ήµου ∆ιονύσου έτους 2015». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. 
∆ιονύσου»». 
 
 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. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Κοντάκης Κυριάκος   
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
5. Στάικος Θεόδωρος  
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Παππά Ελευθερία, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος µε τίτλο 
«Έγκριση πρακτικών για την «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας 
Ανταλλακτικών - Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» 
λέγοντας ότι «Έχει γίνει ο διαγωνισµός ο καινούργιος αλλά µέχρι να βρεθεί ο 
ανάδοχος και να συµβασιοποιηθεί θα περάσει κανένα δίµηνο τουλάχιστον. Οπότε γι’ 
αυτό το χρονικό διάστηµα είπαµε να παραταθούν µε τους ίδιους όρους στους ήδη 
υφιστάµενους αναδόχους». 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου και είδε τις 
διατάξεις του Ν. 3852/2010 αποφάσισε οµόφωνα για την εισαγωγή του θέµατος ως 
κατεπείγον 
 
  

 Αριθµός Απόφασης:  ..264/2015.. 
 
� 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «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. Στις 2.4.2015, σε κατάληξη διαγωνιστικής διαδικασίας (έγκριση µε την 346/2014 
Απόφαση της Ο.Ε.) που προηγήθηκε, ο ∆ήµος σύναψε:  
(1) την µε αρ. πρωτοκόλλου 7481/20-03-15 σύµβαση µε την εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε., και  
(2) την µε αρ. πρωτοκόλλου 7482/20-03-15 σύµβαση µε την εταιρία ΙΜΠΕΞ 
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε.,  
για την προµήθεια ανταλλακτικών - συντήρηση & επισκευή των µεταφορικών του 
µέσων ως εξής:  
µε την εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την: 
o Οµάδα Α της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - 
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, και 

o Οµάδα Β της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ. 

και  
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µε την εταιρία ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για την:  
o Οµάδα Γ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - 
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ,  

o Οµάδα ∆ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ – ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ 
ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ, 

o Οµάδα Ε της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ, 

o Οµάδα ΣΤ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ,  

o Οµάδα Η της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - 
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, και 

o Οµάδα Θ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΣΑΡΩΘΡΑ. 
 
 
 
 
Επίσης στα πλαίσια της προναφερθείσας διαγωνιστικής διαδικασίας, ο ∆ήµος σύναψε 
στις 9.7.2105 την µε αρ. πρωτοκόλλου 20115 σύµβαση µε τον προµηθευτή 
ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για την Οµάδα Ζ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά 
Ελαστικά.  
 
3. Με την απόφαση 134/2015 της 12.5.2015 της Ο.Ε. εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης 
ενός (νέου) ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» προκειµένου να 
προκύψουν ανάδοχοι για τις σχετικές υπηρεσίες µε τη λήξη των συµβάσεων που 
προαναφέρθηκαν στην παράγραφο (2), για τον οποίο αποσφραγίστηκαν 
(ηλεκτρονικά) τα δικαιολογητικά στις 8.7.2015. 
 
Λόγω των capital controls κατά το χρόνο διενέργειας του διαγωνισµού δεν είχαν 
προσκοµιστεί εγκαίρως εγγυητικές επιστολές συµµετοχής από τους συµµετέχοντες, οι 
οποίες προσκοµίστηκαν έως τις 25.8.2015, και για το λόγο αυτό, καθώς επίσης λόγω 
και του µεγάλου όκγου των δικαιολογητικών (ηλεκτρονικά και έντυπα) που έπρεπε να 
ελεγχθούν, η Επιτροπή ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης δεν έχει ολοκληρώσει µέχρι και 
σήµερα το έργο της.  
 
4. ∆εδοµένου ότι σήµερα τα ποσά των προαναφερθέντων στην παράγραφο (2) 
συµβάσεων έχουν εξαντληθεί, έχοντας λάβει υπόψη και τις εργασίες για τις οποίες 
έχουν εκδοθεί από το Γραφείο Κίνησης τα σχετικά δελτία εντολής επισκευής και έχουν 
εκτελεστεί αλλά δεν έχουν ακόµη τιµολογηθεί, προκύπτει ότι ο ∆ήµος δεν µπορεί να 
επισκευάσει όποια νέα βλάβη οχήµατος προκύπτει. 
 
Λαµβάνοντας ως δεδοµένο ότι ο ∆ήµος θα συνάψει νέες συµβάσεις µε τους 
αναδόχους που θα προκύψουν στα πλαίσια της τρέχουσας διαγωνιστικής διαδικασίας 
που προαναφέρθηκε στην παράγραφο (3), ύστερα από 2 µήνες περίπου, εκτιµάται 
ότι ο ∆ήµος χρειάζεται ένα ποσό 55.000 € για να καλύψει τις επισκευές – συντηρήσεις 
των οχηµάτων του, οι οποίες είναι πολλές σε αριθµό, λόγω του πλήθους των 
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οχηµάτων αλλά και λόγω του είδους των υπηρεσιών που αυτά προσφέρουν, π.χ. 
απορρίµµατα, µηχανήµατα έργου, κλπ, και της εντατικής τους χρήσης. 
 
5. 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, και για συνολικό ποσό 55.000 €, µε µία αλλαγή ως προς την Οµάδα Β (της 
µελέτης του διαγωνισµού της 346/2014 ΑΟΕ) που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ και η οποία προτείνεται να ανατεθεί σε διαφορετικό συνεργείο από τον 
υπάρχοντα ανάδοχο ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε., ο οποίος λόγω µεγάλου 
φόρτου εργασίας καθυστερεί και τελικά δεν µπορεί να εξυπηρετήσει εντός εύλογου 
χρονικού διαστήµατος το ∆ήµο στα απαραίτητα (τακτικά) service και στην 
αποκατάσταση βλαβών που προκύπτουν στα επιβατικά του αυτοκίνητα. 
 
Για το λόγο που προαναφέρθηκε, το Γραφείο Κίνησης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
ζήτησε προφορικά από τέσσερα (4) γνωστά συνεργεία της ευρύτερης περιοχής του 
∆ήµου να προσκοµίσουν προσφορά για την ανάθεση σε αυτά της εργασίας 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ. 
 
Τελικά ανταποκρίθηκαν τα παρακάτω συνεργεία: 
1. Ανανιάδης Νικόλαος, Λ. Κρυονερίου 30, Άγιος Στέφανος, 
2. Car Solutions Service, Π. Τατοϊου 6, Νέα Ερυθραία, 
3. …. 
τα οποία προσκόµισαν σε κλειστό φάκελο την οικονοµική τους προσφορά 
προκειµένου αυτή να αποσφραγιστεί από την Οικονοµική Επιτροπή  
 
6. Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε για την έγκριση της επείγουσας απευθείας 
ανάθεσης Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών 
Μέσων του ∆ήµου στα παρακάτω συνεργεία για τις παρακάτω οµάδες αυτοκινήτων – 
εργασιών (της µελέτης 15/2014 του προηγούµενου διαγωνισµού, µε απόφαση 
έγκρισης Ο.Ε. 346/2014), από τον οποίο προέκυψαν οι ανάδοχοι της παραγράφου (2) 
και ποσά: 
 
o Στην εταιρία: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την Οµάδα Α που αφορά: 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ για συνολικό ποσό 16.000 €. 

 
o Στην εταιρία: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για συνολικό ποσό 

22.000 € για  
⇒ Οµάδα Γ που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ενδεικτικό ποσό 10.000 €), 

⇒ Οµάδα ∆ που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ (ενδεικτικό 
ποσό 300 €), 
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⇒ Οµάδα Ε της µελέτης: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - 
ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ (ενδεικτικό ποσό 400 €), 

⇒ Οµάδα ΣΤ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (ενδεικτικό ποσό 300 
€), 

⇒ Οµάδα Η που αφορά: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ 
& ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, (ενδεικτικό  
ποσό 10.000 €), και  

⇒ Οµάδα Θ της που αφορά: ΣΑΡΩΘΡΑ (ενδεικτικό ποσό 1.000 €). 
. 
o Στην εταιρία: ……………………..… για την Οµάδα Β της µελέτης του διαγωνισµού 

που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, για συνολικό ποσό 10.000 €, µε βάση 
όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο (5) και τη συνηµµένη προσφορά για τιµή 
εργατοώρας ………... €. 

 
o Στην εταιρία: ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για την Οµάδα Ζ που αφορά ΕΛΑΣΤΙΚΑ για 

ποσό 7.000 €. 
 
Επίσης παρακαλούµε για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 55.000,00 € σε 
βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 
o 1.000 € στον Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 2.000 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 5.000 € στον Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 7.000 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 6.000 € στον Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 3.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 2.000 € στον Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 1.000 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 6.000 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 17.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,  
o 3.000 € στον Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», και 
o 2.000 € στον Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», και  

την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2015).  
 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 

� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
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� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου στα παρακάτω συνεργεία 
και για τις οµάδες αυτοκινήτων – εργασιών όπως αυτές αναφέρονται στην αριθ.  
15/2014 µελέτη, που εγκρίθηκε µε την αρ. 346/2014 απόφαση Ο.Ε., ως κατωτέρω: 
 
o Στην εταιρία: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για την Οµάδα Α που αφορά: 

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ -ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ για συνολικό ποσό 16.000 €. 

 
o Στην εταιρία: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για συνολικό ποσό 

22.000 € για  
⇒ Οµάδα Γ που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 

ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ (ενδεικτικό ποσό 10.000 €), 

⇒ Οµάδα ∆ που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ (ενδεικτικό 
ποσό 300 €), 

⇒ Οµάδα Ε της µελέτης: ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - 
ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ (ενδεικτικό ποσό 400 €), 

⇒ Οµάδα ΣΤ της µελέτης του διαγωνισµού που αφορά: ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ 
ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ (ενδεικτικό ποσό 300 
€), 

⇒ Οµάδα Η που αφορά: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ 
& ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, (ενδεικτικό  
ποσό 10.000 €), και  

⇒ Οµάδα Θ της που αφορά: ΣΑΡΩΘΡΑ (ενδεικτικό ποσό 1.000 €). 
. 
o Στην εταιρία: ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την Οµάδα Β της µελέτης του 

διαγωνισµού που αφορά: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ 
ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, για συνολικό ποσό 10.000 
€, µε βάση όσα αναφέρθηκαν στην παράγραφο (5) και για τιµή εργατοώρας 24,60 €. 

 
o Στην εταιρία: ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για την Οµάδα Ζ που αφορά ΕΛΑΣΤΙΚΑ για 

ποσό 7.000 €. 
 
2. Εγκρίνει τις δαπάνες Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης & Επισκευής 
Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου διαθέτει πιστώσεις συνολικού ποσού €55.000,00 σε 
βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 
o €1.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €2.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
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o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 

o €7.000 σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o €6.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €3.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων», 
o €2.000 σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €1.000 σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o €6.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €17.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 

Μέσων»,  
o €3.000 σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Μεταφορικών Μέσων», και 
o €2.000 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. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   
4. Στάικος Θεόδωρος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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