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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..24η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 3ης-10-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..339/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/10/2014.. της ..24ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..3η Οκτωβρίου 2014.., 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.  ..31269/29-9-14.. πρόσκλησης 
για συνεδρίαση την 3-10-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 
µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή αντιπροέδρου Οικονοµικής Επιτροπής». 
ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την 
Επείγουσα Απευθείας Προµήθεια Υλικών Ύδρευσης Λόγω Βλάβης Καταθλιπτικού 
Αγωγού ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης διαγωνισµών και 
απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών, εργασιών και µεταφορών(Π∆28/1980) για το 
υπόλοιπο του έτους 2014».   
ΘΕΜΑ 3ο: «Αποδέσµευση πίστωσης από τον Κ.Α. 70.6275.0001 των εξόδων ο.ε. 2014 
µε την ονοµασία «Καθαρισµός ∆ασών, Οικοπέδων και Κοινοχρήστων Χώρων για 
Πυροπροστασία»».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Τροποποίηση σύµβασης για τη «Συντήρηση και προµήθεια αναλωσίµων 
φωτοτυπικών µηχανηµάτων µάρκας Xerox».  
ΘΕΜΑ 5ο : «Λήψη απόφασης για ρύθµιση ληξιπρόθεσµων οφειλών βάσει Ν. 
4257/14(ΦΕΚ 93/14-4-2014 τεύχος Α)».  
ΘΕΜΑ 6ο  «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 7ο «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την  καταβολή δαπάνης 
(οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (τοποθέτηση φωτιστικών, 
µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών, ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε 
κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου -  έγκριση δαπάνης και διάθεση 
πίστωσης».  
ΘΕΜΑ 8ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΚΟΛΜΑΝΙΩΤΗ ΝΙΚΟΛΑΟ  ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του από πτώση 
κλαδιού δένδρου».  
ΘΕΜΑ 9ο «Απόδοση  πάγιας προκαταβολής ο.ε. 2014 της ∆.Κ. ∆ροσιάς  και την 
απαλλαγή του υπολόγου κ Ιωαννίδη Χαράλαµπου».  
ΘΕΜΑ 10ο «Λήψη απόφασης επί αιτήµατος Γκιτάκου Μάρθας, κατοίκου Αγ.  Στεφάνου,  
για καταβολή αποζηµίωσης για ζηµιά που υπέστη στο αυτ/το της».  
ΘΕΜΑ 11ο «ΣΤ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ο.ε 2014».  
ΘΕΜΑ 12ο «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 480€ για συµµετοχή 
υπαλλήλων του τµήµατος µισθοδοσίας του ∆ήµου σε Ηµερίδα σχετική µε Αποδοχές – 
Κρατήσεις & Ασφάλιση Αιρετών Οργάνων ΟΤΑ».  
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ΘΕΜΑ 13ο «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   του  
∆ήµου  ο.ε.  2014, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & ∆ιοικητικής 
Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για την Επισκευή Σωλήνας Εξαγωγής Πόσιµου Νερού στη 
Γεώτρηση της Περιοχής Ιππικού Οµίλου στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου 
Booster στο Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2014για την “Έκδοση Πιστοποιητικών Καλαθοφόρων” του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας 

Χωµατουργικών Εργασιών για την Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης 
Βροχόπτωσης της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου και 
Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 18ο: «Λήψη απόφασης για µεταρρύθµιση προηγούµενης απόφασης ορισµού 
δικηγόρου για την υπόθεση του οικοπέδου στο Ο.Τ. 103 στην οδό Κύπρου στη 
∆ροσιά». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω     (8) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

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

 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..339/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας 

Χωµατουργικών Εργασιών για την Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης 
Βροχόπτωσης της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου και 
Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Συντήρησης Χωµατουργικών Μηχανηµάτων 
Έργου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος 

 
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 
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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. Ως γνωστό, από το µεσηµέρι της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 2014 γύρω στις 13:00 έως 
τις 19:00 σηµειώθηκε πάρα πολύ δυνατή βροχή στο δήµο µας, όπως και αλλού στη 
βόρεια – βόρεια-ανατολική Αττική και Αθήνα, µε αποτέλεσµα πολλά σηµεία στο δήµο 
(οδοί, ρέµµατα, σπίτια, κλπ) να πληµυρίσουν ενώ από τα φερτά (χώµατα, κλαδιά, κλπ.) 
να έχουν δηµιουργηθεί πολλά προβλήµατα σε δρόµους που πρέπει άµεσα να 
αντιµετωπιστούν.   Ενδεικτικά αναφέρεται ότι κατά τη συγκεκριµένη ηµέρα τα τρία 
κλιµάκια (Αγίου Στεφάνου, Ροδόπολης, Κρυονερίου) εθελοντών πολιτικής προστασίας 
του ∆ήµου δέχθηκαν περισσότερες από 50 κλήσεις για απάντληση υδάτων, παροχή 
βοήθειας, κλπ. Σχετικά επισυνάπτεται αναφορά της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας µε τις 
κλήσεις που δέχθηκε και την κινητοποίηση που σηµειώθηκε την εν λόγω ηµέρα. 
 
3. Με τα µε αρ. πρωτ. 197/19.9.2014, 29802/17.9.2014, 29805/17.9.2014, 
171∆.Κ.Α./18.9.2014 έγγραφα των δηµοτικών ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Σταµάτας, 
Ροδόπολης και Άνοιξης αντίστοιχα, τα οποία επισυνάπτονται στο παρόν, ενηµερώθηκε 
εγγράφως η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για τις οδούς στο δήµο στις οποίες, συνεπεία της 
προαναφερθείσας βροχόπτωσης, πρέπει να διατεθούν χωµατουργικά µηχανήµατα για 
το καθαρισµό τους. Ενδεικτικά αναφέρονται 20 οδοί και οι ανάγκες εκτιµάται ότι 
αφορούν σε περίπου 10 ηµέρες χρήσης χωµατουργικών µηχανηµάτων έργου. 
 
4. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος παρά το ότι διαθέτει ένα στόλο από εννέα (9) 
χωµατουργικά (µικρά και µεγάλα) µηχανήµατα έργου, την περίοδο αυτή, τα τέσσερα (4) 
είναι ακινητοποιηµένα λόγω βλάβης, τα τρία (3) έχουν σοβαρά προβλήµατα λειτουργίας 
και µόνο τα δύο (2) είναι σε λειτουργία. 
Τα δύο (2) εν λειτουργία µηχανήµατα είναι συνεχώς απασχοληµένα στις επτά (7) 
δηµοτικές ενότητες του δήµου για την αντιµετώπιση των καθηµερινών ζηµιών στο δίκτυο 
ύδρευσης, και συνεπώς είναι αδύνατον να διατεθεί κάποιο µηχάνηµα για την 
αντιµετώπιση των ζηµιών που πρέπει να αποκατασταθούν στις οδούς του δήµου 
συνεπεία της βροχής της 16.9.2014 που προαναφέρθηκαν. 
Τα τρία (3) µηχανήµατα µε τα σοβαρά προβλήµατα, µπορεί µεν να µπορούν να 
κινηθούν ως οχήµατα, αλλά πρακτικά αδυνατούν να προσφέρουν χωµατουργικό έργο 
 
5. Τα προαναφερθέντα εννέα (9) χωµατουργικά µηχανήµατα έργου και οι βλάβες – 
ανάγκες συντήρησής τους είναι ως εξής: 
 
 
 

I. Μηχάνηµα µάρκας CASE ανευ πινακίδων: ακινητοποιηµένο λόγω βλάβης στην 
εντολή κίνησης. Επίσης χρειάζεται service. 

II. ME 59570 µάρκας CASE 590: ακινητοποιηµένο λόγω σαζµάν. Χρειάζεται 
service. 

III. ME 88139 µάρκας JCB: ακινητοποιηµένο λόγω πίσω διαφορικού και κεντρικού 
άξονα κίνησης. Επίσης χρειάζεται service, ελαστικά, ακρόµπαρα και φρένα. 

IV. ME 62344 µάρκας FODERIL: ακινητοποιηµένο λόγω διαρροής νερού και πίσω 
µπούµας. Επίσης χρειάζεται service. 

V. ME 84683 µάρκας CASE 40XT: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται έλεγχο ντιζών 
κίνησης, service, ελαστικά και αλλαγή εµπρός παρµπρίζ. 
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VI. ME 122412 µάρκας KOMATSU: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται έλεγχο λόγω 
υψηλής θερµοκρασίας λειτουργίας και service. 

VII. ME 56384 µάρκας CASE 580S: Με σοβαρό πρόβληµα. Χρειάζεται τσιµούχα 
µπουκάλας και service. 

VIII. ME 84682 µάρκας CASE 580SLE: Χρειάζεται service και ελαστικά. 
IX. ME 84681 µάρκας FODERIL: Χρειάζεται service και δύο τζάµια. 

 
6. Ο λόγος για τον οποίο τα χωµατουργικά µηχανήµατα έχουν ακινητοποιηθεί είναι η µη 
ύπαρξη αναδόχου συνεργείου συντήρησης µηχανηµάτων έργου από το τέλος του 2013. 
Αναλυτικά το ιστορικό έχει ως εξής: 
α. µε την 72/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής (ΑΟΕ) εγκρίθηκε η διακήρυξη 
διαγωνισµού προµήθειας ανταλλακτικών - συντήρησης & επισκευής µεταφορικών 
µέσων του δήµου ο οποίος διεξήχθει στις 27.3.2014.  
Για την Οµάδα ΣΤ της µελέτης (µε αρ. 4/2014) του διαγωνισµού, που αφορά σε 
Μηχανήµατα Έργου και Πυροσβεστικά (η οποία συµπεριλαµβάνει συνολικά 21 
µηχανήµατα και πυροσβεστικά µε πινακίδες κυκλοφορίας ΜΕ), δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος και µε την 223/2014 ΑΟΕ της 17.6.2014 αποφασίστηκε η επανάληψη 
του ανοικτού διαγωνισµού. 
β. Ο διαγωνισµός επαναλήφθηκε στις 10.7.2014 και επειδή πάλι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος για την προαναφερθείσα οµάδα συντήρησης των µηχανηµάτων έργου, 
µε την 269/2014 ΑΟΕ της 22.7.2014 αποφασίστηκε η επανάληψη του διαγωνισµού. 
γ. Ο τρίτος διαγωνισµός έγινε στις 28.8.2014 όπου και πάλι δεν προσήλθε κανείς 
ενδιαφερόµενος και εκκρεµεί η απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής για τη συνέχεια 
της διαδικασίας. 
 
7. Ύστερα από τα ανωτέρω, και επειδή ο ∆ήµος δεν µπορεί πλέον να µένει µε 
ακινητοποιηµένα από τις βλάβες µηχανήµατα έργου ή να τα χρησιµοποιεί εδώ και εννέα 
(9) περίπου µήνες χωρίς να έχουν πραγµατοποιηθεί οι προβλέποµενες από τις οδηγίες 
χρήσης τους συντηρήσεις και να διακυνδυνεύει µε αυτό τον τρόπο την πρόκληση 
σηµαντικών βλαβών, για την αποκατάσταση των οποίων θα απαιτηθούν πολλαπλάσιες 
δαπάνες από ότι εάν τα µηχανήµατα είχαν συνητηρηθεί εγκαίρως, πρέπει να γίνει 
επειγόντως απευθείας ανάθεση σε συνεργείο για την επισκευή – συντήρηση των 
χωµατουργικών µηχανηµάτων έργου, τα οποία όπως έχει προαναφερθεί είναι εννέα (9) 
συνολικά από τα είκοσι ένα (21) οχήµατα µε πινακίδες ΜΕ (µηχανήµατα έργου) της 
Οµάδας ΣΤ της µελέτης 4/2014 του διαγωνισµού προµήθειας ανταλλακτικών – 
συντήρησης & επισκευής µεταφορικών µέσων του δήµου, προκειµένου αυτά να 
καταστούν άµεσα επιχειρησιακά ώστε να µπορούν απρόσκοπτα να χρησιµοποιηθούν 
σε καταστάσεις θεοµηνιών που είναι πολύ πιθανό να ξαναπαρουσιαστούν µέχρι να 
αναδειχθεί ανάδοχος συντηρητής µε τη δροµολογηµένη διαδικασία που αναφέρθηκε στο 
προηγουµένο εδάφιο 6, ειδικότερα εάν ληφθεί υπόψη η συνολική αστάθεια του καιρού 
από τη φετινή άνοιξη µέχρι και σήµερα. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  
1. την έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών για την 

αποκατάσταση των οδών στις τέσσερεις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου (Άγιος 
Στέφανος, Σταµάτα, Ροδόπολη και Άνοιξη) στις οποίες απαιτείται καθαρισµός από 
φερτά (χώµατα, κλαδιά, κλπ) της βροχής της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 2014 και ο 
∆ήµος δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µε ίδια µέσα, όπως αναλυτικά αναφέρθηκε, στον 
εργολάβο χωµατουργικών εργασιών κ. Πυργαρούση Λευτέρη ο οποίος θα 
χρησιµοποιήσει δικά του  
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µηχανήµατα, αναλώσιµα, εξοπλισµό και προσωπικό, για χρονικό διάστηµα το οποίο 
προεκτιµάται στις 10 περίπου ηµέρες, µε κόστος το οποίο θα κοινοποιηθεί στο ∆ήµο και 
στην Οικονοµική Επιτροπή από τον ανάδοχο, µε την ολοκλήρωση της εργασίας του, 
προκειµένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης για 
την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2014) µε χρέωση του Κ.Α. 70.6275.0002 µε ονοµασία 
«∆απάνες Αντιµετώπισης Χιονοπτώσεων κ.α. Έκτακτων Αναγκών από Έντονα Καιρικά 
Φαινόµενα»,  
2. την έγκριση της απευθείας ανάθεσης στο συνεργείο επισκευής µηχανηµάτων έργου 

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. της επισκευής και συντήρησης των εννέα (9) 
χωµατουργικών µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, όπως αυτά προαναφέρθηκαν στο 
εδάφιο 5 της παρούσας εισήγησης, µε κόστος το οποίο θα κοινοποιηθεί στο ∆ήµο 
και στην Οικονοµική Επιτροπή από τον προαναφερθέντα ανάδοχο συνητηρητή 
ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών που θα απαιτηθεί να γίνουν, 
προκειµένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης 
για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2014) µε χρέωση σχετικού Κ.Α. ο οποίος θα 
ψηφιστεί από το προσεχές ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού ο.ε. 2014.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή 

 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� τα µε αρ. πρωτ. 197/19.9.2014, 29802/17.9.2014, 29805/17.9.2014, 

171∆.Κ.Α./18.9.2014 έγγραφα των δηµοτικών ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, 
Σταµάτας, Ροδόπολης και Άνοιξης αντίστοιχα. 
� Τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την 

εγκύκλιο 30/19664/20.4.11 
� την 101/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 5 ΥΠΕΡ και 3 ΚΑΤΑ 

 
Μειοψηφούντων των ∆.Σ. κ.κ. Καλαφατέλη, Κοντάκη και Μπιτάκου για τους λόγους 

που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και ανλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών για την 

αποκατάσταση των οδών στις τέσσερεις δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου (Άγιος 
Στέφανος, Σταµάτα, Ροδόπολη και Άνοιξη) στις οποίες απαιτείται καθαρισµός 
από φερτά (χώµατα, κλαδιά, κλπ) της βροχής της Τρίτης 16 Σεπτεµβρίου 2014 
και ο ∆ήµος δεν µπορεί να αντιµετωπίσει µε ίδια µέσα, όπως αναλυτικά 
αναφέρεται στο εισηγητικό µέρος της παρούσης, στον εργολάβο χωµατουργικών 
εργασιών κ. Πυργαρούση Λευτέρη ο οποίος θα χρησιµοποιήσει δικά του 
µηχανήµατα, αναλώσιµα, εξοπλισµό και προσωπικό, για χρονικό διάστηµα το 
οποίο προεκτιµάται στις 10 περίπου ηµέρες, µε κόστος το οποίο θα κοινοποιηθεί 
στο ∆ήµο και στην Οικονοµική Επιτροπή από τον ανάδοχο, µε την ολοκλήρωση 
της εργασίας του, προκειµένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της 
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σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της µε χρέωση του Κ.Α. 70.6275.0002 µε 
ονοµασία «∆απάνες Αντιµετώπισης Χιονοπτώσεων κ.α. Έκτακτων Αναγκών από 
Έντονα Καιρικά Φαινόµενα»,  

2. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση στο συνεργείο επισκευής µηχανηµάτων έργου 
ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΑΕΡΑΣ Α.Β.Ε.Ε. της επισκευής και συντήρησης των εννέα (9) 
χωµατουργικών µηχανηµάτων έργου του ∆ήµου, όπως αυτά προαναφέρθηκαν 
στο εδάφιο 5 της παρούσας εισήγησης, µε κόστος το οποίο θα κοινοποιηθεί στο 
∆ήµο και στην Οικονοµική Επιτροπή από τον προαναφερθέντα ανάδοχο 
συντηρητή ύστερα από την ολοκλήρωση των εργασιών που θα απαιτηθεί να 
γίνουν, προκειµένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής 
πίστωσης για την εξόφλησή της µε χρέωση σχετικού Κ.Α. ο οποίος θα ψηφιστεί 
από το προσεχές ∆ηµοτικό Συµβούλιο µε αναµόρφωση του προϋπολογισµού 
ο.ε. 2014.  

 
 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
5. Μπιτάκος Παναγιώτης 
6. Κοντάκης Κυριάκος 
7. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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