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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..20η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-10-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..311/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..20ης/21-10-2015.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η Οκτωβρίου 2015.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..09:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της 
οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ.  ..29613/21-10-2015.. 
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: 

ΘΕΜΑ 1ο  ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικού για την «Προµήθεια ανταλλακτικών – 
Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων ∆ήµου ∆ιονύσου» προϋπολογισµού 
352.499,99€. 
� ΘΕΜΑ 2ο ΕΗ∆:  «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 

Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου.». 
ΘΕΜΑ 3ο ΕΗ∆: «Έγκριση πρακτικών διαγωνισµού για την προµήθεια εξοπλισµού 
Βρεφονηπιακού Σταθµού στη ∆.Κ. Κρυονερίου στο Ο.Τ. 102». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Πληρωµής Προστίµου για 
Τροχαία Παράβαση Οχήµατος του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια «Υπηρεσίας Απόφραξης 
Αγωγού Όµβριων Λ. Σταµάτας» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήµου 
∆ιονύσου-2015»». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών του πρώτου µειοδότη 
για την εκτέλεση του έργου: «Τοπικές επεµβάσεις για την απορροή οµβρίων στο ∆. 
∆ιονύσου»». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Κοντάκης Κυριάκος   
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Κρητικός Αθανάσιος   
6. Στάικος Θεόδωρος 
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 

 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής δικαιολόγησε το κατεπείγον των θεµάτων λέγοντας: «Η 
συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της φύσεως των θεµάτων που αφορούν τα 
συµφέροντα του ∆ήµου, τη λειτουργία των σχολείων και την επέλευση καιρικών 
φαινοµένων.» 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Εγκρίνει το κατεπείγον των θεµάτων για τους ανωτέρω λόγους. 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος «Έγκριση 
πρακτικού για την «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - 
Συντήρησης & Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου» λέγοντας ότι 
προκειµένου να επισκευαστούν τα οχήµατα τα οποία µας χρειάζονται και γιατί έχουν 
λήξει οι συµβάσεις επείγει η ανάθεση των εργασιών.  
 

Η Οικονοµική Επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του προέδρου. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
Εγκρίνει το κατεπείγον συζήτησης του θέµατος «Έγκριση πρακτικού για την 

«Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Ανταλλακτικών - Συντήρησης & 
Επισκευής Μεταφορικών Μέσων του ∆ήµου». 

 
 

 Αριθµός Απόφασης:  ..311/2015.. 
 

 
� ΘΕΜΑ 2ο 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.  
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2. Με την 264/2015 ΑΟΕ έγινε απευθείας ανάθεση, για συνολικό ποσό 55.000 €, σε 
τέσσερα (4) συνεργεία, για την επισκευή – συντήρηση των οχηµάτων ∆ήµου, µε την 
προµήθεια των αναγκαίων ανταλλακτικών τους, λόγω του ότι είχαν εξαντληθεί τα 
ποσά των υπαρχουσών συµβάσεων που είχαν συναφθεί στα πλαίσια διαγωνιστικής 
διαδικασίας (εγκριτική απόφαση διαγωνισµού 346/2014 Ο.Ε.) χωρίς να έχουν 
συναφθεί νέες συµβάσεις στα πλαίσια της νέας διαγωνιστικής διαδικασίας (εγκριτική 
απόφαση 134/2015  Ο.Ε.) που ακολούθησε και η οποία βρίσκεται σήµερα σε εξέλιξη. 
 
3.  Λόγω των επισκευών που χρειάζονται τα οχήµατα του ∆ήµου, το ποσό των 55.000 
€ της ανωτέρω απευθείας ανάθεσης (264/2015 ΑΟΕ) τείνει να ή έχει ήδη εξαντληθεί 
για κάποιες από τις εργασίες, αφού το υπόλοιπο που υπάρχει σήµερα σε κάθε 
ανάδοχο, αφού ληφθεί υπόψη και το κοστολόγιο των εντολών επισκευής που έχουν 
εκδοθεί αλλά δεν έχουν ακόµη τιµολογηθεί, είναι ως εξής: 
 
a Στην εταιρία: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - 
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ,  
από το συνολικό ποσό ανάθεσης 16.000 € αποµένουν 4.500 €.  

 
b Στην εταιρία: ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. για 

σειρά εργασιών όπως:  
o ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

o ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ  

o ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  

o ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ  

o ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, και  

o ΣΑΡΩΘΡΑ  
από το συνολικό ποσό ανάθεσης 22.000 € αποµένουν σχεδόν 0 €. 

 
c Στην εταιρία: ΑΝΑΝΙΑ∆ΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ, από το 
συνολικό ποσό ανάθεσης 10.000 € αποµένει όλο το ποσό. 

 
d Στην εταιρία: ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για ΕΛΑΣΤΙΚΑ από το συνολικό ποσό ανάθεσης 

7.000€ αποµένουν 3.500 €. 
 
4. Κατόπιν τούτων, επειδή προκύπτει ανάγκη ο ∆ήµος να διαθέτει συνεχώς ενεργή 
(δηλαδή µε υπολειπόµενο ποσό που δεν έχει εξαντληθεί) σύµβαση µε συνεργεία τα 
οποία θα µπορούν να αναλαµβάνουν τη συντήρηση - επισκευή των οχηµάτων του 
µέχρι να προκύψουν ανάδοχοι από την εν εξελίξει διαγωνιστική διαδικασία, όπως 
προαναφέρθηκε στην παράγραφο (2) του παρόντος, παρακαλούµε όπως γίνει 
απευθείας ανάθεση για συνολικό ποσό 35.000 € στα συνεργεία:  
o ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε.,  
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o ΚΑΞΕΚΩ Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. αντί ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ 
Α.Β.Ε.Ε.Ε. στην οποία είχε γίνει η τελευταία ανάθεση, λόγω των σηµαντικών 
καθυστερήσεων που διαπιστώνονται στην εξυπηρέτηση του ∆ήµου κατά τις 
επισκευές ιδιαίτερα των µηχανηµάτων έργου, για τα οποία όµως, ειδικότερα αυτήν 
την περίοδο (φθινόπωρο – χειµώνας), ο ∆ήµος επιζητά την τάχιστη επισκευή τους 
αφού πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιµα λόγω καταστάσεων πολιτικής 
προστασίας που µπορεί να ενσκύψουν,  

o ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.  
για τις ακόλουθες εργασίες και επιµέρους ποσά: 
 
a Στην εταιρία: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - 
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ για ποσό ανάθεσης 12.000 €. 

 
b Στην εταιρία: ΚΑΞΕΚΩ Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. για 

σειρά εργασιών όπως:  
o ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 

ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & 
ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

o ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - 
ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ  

o ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & 
ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  

o ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 
ΕΡΓΟΥ  

o ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, και  

o ΣΑΡΩΘΡΑ  
για ποσό ανάθεσης 18.000 €.  

 
c Στην εταιρία: ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για ΕΛΑΣΤΙΚΑ για ποσό ανάθεσης 5.000 €.  
 
Επίσης παρακαλούµε για τη διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 35.000,00 € 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 3.000 € στον Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 2.500 € στον Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 4.000 € στον Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o 5.000 € 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 3.000 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», 
o 10.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων»,  
o 2.500 € στον Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 

Μέσων», και 
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o 1.000 € 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». 
� την 264/2015 ΑΟΕ 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

Α. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση για συνολικό ποσό €35.000 στα συνεργεία:  
o ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε.,  
o ΚΑΞΕΚΩ Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. αντί ΙΜΠΕΞ ΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ Α.Β.Ε.Ε.Ε. στην οποία είχε γίνει η τελευταία ανάθεση, λόγω των 
σηµαντικών καθυστερήσεων που διαπιστώνονται στην εξυπηρέτηση του ∆ήµου κατά 
τις επισκευές ιδιαίτερα των µηχανηµάτων έργου, για τα οποία όµως, ειδικότερα αυτήν 
την περίοδο (φθινόπωρο – χειµώνας), ο ∆ήµος επιζητά την τάχιστη επισκευή τους 
αφού πρέπει να είναι συνεχώς διαθέσιµα λόγω καταστάσεων πολιτικής προστασίας 
που µπορεί να ενσκύψουν,  
o ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.  
για τις ακόλουθες εργασίες και επιµέρους ποσά: 
 

1. Στην εταιρία: ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  & ΥΙΟΙ Ο.Ε. για ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΠΛΥΣΙΜΟ - 
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ για ποσό ανάθεσης €12.000. 

 
2. Στην εταιρία: ΚΑΞΕΚΩ Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε. για 

σειρά εργασιών όπως:  
o ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ  
o ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕ∆ΗΣΗΣ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΠΛΥΣΙΜΟ ΓΙΑ ΤΡΙΚΥΚΛΑ – ∆ΙΚΥΚΛΑ  
o ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ – ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  
o ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 
- ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ  
o ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ, και  
o ΣΑΡΩΘΡΑ  
για ποσό ανάθεσης 18.000 €.  
 

3. Στην εταιρία: ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε. για ΕΛΑΣΤΙΚΑ για ποσό ανάθεσης €5.000.  
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Β. Εγκρίνει την ανωτέρω δαπάνη και διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού €35.000,00 
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 €3.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o €2.500 σε βάρος του Κ.Α. 15.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 
o €4.000 σε βάρος του Κ.Α. 15.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
o €5.000 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 €3.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 
o €10.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»,  
o €2.500 σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», και 
o €1.000 σε βάρος του Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών Μέσων», 
και  
την εξόφληση των σχετικών δαπανών.  
 
 

 
 Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία     
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
4. Κρητικός Αθανάσιος   
5. Στάικος Θεόδωρος 

 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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