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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..29η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 28ης-8-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..348/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..29ης/28-8-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .28η Αυγούστου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..14:00.. 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. 
27248/24-8-2018.. 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 στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση της 
προµήθειας διαφόρων υλικών και εξοπλισµού      πυρόσβεσης για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικού-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού µειοδότη του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Μεταφοράς Βιοαποδοµίσηµων υλικών», συνολικού ποσού 67.666,80€, 
συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την «Προµήθεια Υγρών Καυσίµων και Λιπαντικών έτους 2018-
2019» του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27214)». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27221)». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4.  Κοντάκης Κυριάκος 
5. Στάικος Θεόδωρος 
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Τα υπ’ αριθ. 3 και 4 της ηµερήσιας διάταξης αποσύρθηκαν 
προκειµένου να παραβρίσκεται στη συζήτησή τους και ο νοµικός σύµβουλος 
του ∆ήµου. 
 
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την διαπίστωση της απαρτίας 
εισηγήθηκε για το κατεπείγον του θέµατος «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για 
την ανάθεση της προµήθειας διαφόρων υλικών και εξοπλισµού      
πυρόσβεσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της πολιτικής προστασίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου» λέγοντας ότι για  τους  κάτωθι  λόγους πρεπει να 
συζητηθεί άµεσα: 
α ) Όλοι οι ∆ήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής καθώς και ο 
∆ήµος Μεγαρέων της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής έχουν κηρυχθεί από τις 23 / 07 / 
2018  και εξ’ αιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών, µε την υπ΄αριθµ.  146513 
Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας. 
β ) Κατά την αντιµετώπιση των πυρκαγιών της 23-07-2018 στο Μάτι του 
∆ήµου Μαραθώνος Αττικής , της 15-08-2018 στη ∆.Κ. Σταµάτας του ∆ήµου 
∆ιονύσου , της 19-07-2018 στο ∆ήµο Αχαρνών , της 01-06-2018 στο ∆ήµο 
Κηφισιάς, για την αντιµετώπιση των οποίων και κατόπιν εντολών του 199 
ΕΣΚΕ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων) κινητοποιήθηκαν και 
συνέδραµαν οχήµατα και προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου, σηµαντικό µέρος 
του εξοπλισµού δασοπυρόσβεσης του ∆ήµου µας καταστράφηκε µε 
αποτέλεσµα την αισθητή µείωση της αποτελεσµατικότητας της Υπηρεσίας.  
γ ) Οι επτά ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου είτε γειτνιάζουν άµεσα 
µε δασικές εκτάσεις (βλ. Κτήµα Τατοϊου , οικισµός Ρέας  ∆ροσιάς στους 
πρόποδες του Πεντελικού Όρους) είτε αποτελούν ζώνες µίξης οικισµών και 
δάσους, µε ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την επικινδυνότητα, στην 
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
δ ) ∆εν έχει παρέλθει ακόµη η αντιπυρική περίοδος και τα συµβάντα 
πυρκαγιών στα όρια ευθύνης του ∆ήµου ∆ιονύσου δεν έχουν εξαλειφθεί.. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Άµεση και επείγουσα 
ανάγκη για την ανάθεση της προµήθειας διαφόρων υλικών και εξοπλισµού      
πυρόσβεσης για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών της πολιτικής προστασίας 
του ∆ήµου ∆ιονύσου» ως  κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..348/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση της 

προµήθειας διαφόρων υλικών και εξοπλισµού      πυρόσβεσης για την 
κάλυψη εκτάκτων αναγκών της πολιτικής προστασίας του ∆ήµου 
∆ιονύσου» 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
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Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος για  
τους  κάτωθι  λόγους: 
α ) Όλοι οι ∆ήµοι της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής καθώς και ο 
∆ήµος Μεγαρέων της Π.Ε. ∆υτικής Αττικής έχουν κηρυχθεί από τις 23 / 07 / 
2018  και εξ’ αιτίας των καταστροφικών πυρκαγιών, µε την υπ΄αριθµ.  146513 
Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής σε κατάσταση Εκτάκτου Ανάγκης Πολιτικής 
Προστασίας. 
β ) Κατά την αντιµετώπιση των πυρκαγιών της 23-07-2018 στο Μάτι του 
∆ήµου Μαραθώνος Αττικής , της 15-08-2018 στη ∆.Κ. Σταµάτας του ∆ήµου 
∆ιονύσου , της 19-07-2018 στο ∆ήµο Αχαρνών , της 01-06-2018 στο ∆ήµο 
Κηφισιάς, για την αντιµετώπιση των οποίων και κατόπιν εντολών του 199 
ΕΣΚΕ (Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων) κινητοποιήθηκαν και 
συνέδραµαν οχήµατα και προσωπικό του ∆ήµου ∆ιονύσου, σηµαντικό µέρος 
του εξοπλισµού δασοπυρόσβεσης του ∆ήµου µας καταστράφηκε µε 
αποτέλεσµα την αισθητή µείωση της αποτελεσµατικότητας της Υπηρεσίας.  
γ ) Οι επτά ∆ηµοτικές Κοινότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου είτε γειτνιάζουν άµεσα 
µε δασικές εκτάσεις (βλ. Κτήµα Τατοϊου , οικισµός Ρέας  ∆ροσιάς στους 
πρόποδες του Πεντελικού Όρους) είτε αποτελούν ζώνες µίξης οικισµών και 
δάσους, µε ότι αυτό συνεπάγεται ως προς την επικινδυνότητα, στην 
περίπτωση εκδήλωσης πυρκαγιάς. 
δ ) ∆εν έχει παρέλθει ακόµη η αντιπυρική περίοδος και τα συµβάντα 
πυρκαγιών στα όρια ευθύνης του ∆ήµου ∆ιονύσου δεν έχουν εξαλειφθεί. 
 
Έχοντας υπόψη:  
α. Το  Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές 
διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 
β. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010) 
γ. Το Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, 
αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του 
Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας 
Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014) 
δ. Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 
423/Β΄/2003). 
ε. Το Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 
καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) 
στ. Το αριθ. πρωτ. 2442/16-04-2014 έγγραφό µας «Τροποποίηση του 
θεσµικού πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02) 
η. Το Π∆ 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της 
Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) 
θ. Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του 
θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας 
- Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
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ι) τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”,  
κ) το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016), 
κα) το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
κβ) την αριθ. πρωτ 3247 / 24-08-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας 
ανάγκης προµηθειών  
κγ) τις αριθ. πρωτ. 27255/24.8.2018 προσκλήσεις του Γραφείου Πολ. 
Προστασίας. 
 
παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση: 
 
1) της υπ’ αριθµ. 41/2018 µελέτης µε τίτλο «Προµήθεια Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού Πυροπροστασίας και Αναλώσιµων Πυροσβεστικού Εξοπλισµού» 
,  
 
2) της ανάθεσης προµήθειας πυροσβεστικού εξοπλισµού της Οµάδας Α της 
ανωτέρω µελέτης ( σωλήνων και εξαρτηµάτων πυρόσβεσης) σύµφωνα µε την 
οικονοµική προσφορά, στην εταιρία «ΠΡΟΝΟΙΑ- ΒΟΣΣΟΣ ΤΙΜΟΘΕΟΣ » µε 
έδρα την Αθήνα, επί της οδού Λυσίου 48 , στο Περιστέρι Αττικής , µε ΑΦΜ 
054915623  ∆.Ο.Υ. Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, αντί του συνολικού ποσού των 
11.035,38 € συµ/νου ΦΠΑ 24%. 
 
3) την ανάθεση προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού της Οµάδας Β της 
ανωτέρω µελέτης (αντλίες, αλυσοπρίονα ) στον «Χρήστο Κουτσουµπό» µε 
έδρα την οδό Χελµού 5 , στον Αγ. Στέφανο , µε ΑΦΜ 033696470 ∆.Ο.Υ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 6.016,48 € συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
4) την ανάθεση προµήθειας στολών δασοπυρόσβεσης της Οµάδας Γ της 
ανωτέρω µελέτης ( βραδύκαυστων στολών πυρόσβεσης ) στην εταιρεία 
«ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.» µε έδρα τη βιοµηχανική ζώνη Οινοφύτων, µε 
ΑΦΜ 994052893  ∆.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ, αντί του συνολικού ποσού των 8.080,28 € 
συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
5) την ανάθεση προµήθειας αναλωσίµων υλικών της Οµάδας ∆ της ανωτέρω 
µελέτης (µέσων ατοµικής προστασίας και λοιπών ειδών ) στην εταιρεία 
«NEOMED» της Lavrushenkova Elena µε έδρα την οδό Βάρναλη 7 , στην 
Βέροια, µε ΑΦΜ 117649392 ∆.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 
7.039,85 € συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
6) την ανάθεση προµήθειας των ειδών της Οµάδας Ε της ανωτέρω µελέτης 
(ποµποδεκτών ) στην εταιρεία «DX SIGNAL», του Ιωάννη Σουχλέρη, µε έδρα 
την Καραϊσκάκη 9 , στη Νεάπολη Σπάτων Αττικής, µε ΑΦΜ 042949672 
∆.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, αντί του συνολικού ποσού των 2.406,46 € συµ/νου 
ΦΠΑ24%. 
 
 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
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� Το  Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & 
λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 
� Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010) 
� Το Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 

Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014) 
� Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 
423/Β΄/2003). 
� Το Π.∆. 184/2009 «Σύσταση Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και 

καθορισµός των αρµοδιοτήτων του» (ΦΕΚ 213/Α΄/2009) 
� Το αριθ. πρωτ. 2442/16-04-2014 έγγραφό µας «Τροποποίηση του 

θεσµικού πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02) 
� Το Π∆ 24/2015 «Σύσταση και µετονοµασία Υπουργείων, µεταφορά της 

Γενικής Γραµµατείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΦΕΚ 20/Α΄/2015) 
� Το N. 4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') : Μεταρρύθµιση του 

θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της 
∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 
Ι»] - Ρυθµίσεις για τον εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και 
λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, 
ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας 
Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις. 
� τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων”,  
� το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α’/5.8.2016), 
� το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 
και 
� την αριθ. πρωτ 3247 / 24-08-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 

επείγουσας ανάγκης προµηθειών  
� τις αριθ. πρωτ. 27255/24.8.2018 προσκλήσεις του Γραφείου Πολ. 

Προστασίας 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1) Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 41/2018 µελέτη µε τίτλο «Προµήθεια Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού Πυροπροστασίας και Αναλώσιµων Πυροσβεστικού Εξοπλισµού»   
 
2) Εγκρίνει την ανάθεση προµήθειας πυροσβεστικού εξοπλισµού της Οµάδας 
Α της ανωτέρω µελέτης (σωλήνων και εξαρτηµάτων πυρόσβεσης) σύµφωνα 
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µε την οικονοµική προσφορά, στην εταιρία «ΠΡΟΝΟΙΑ- ΒΟΣΣΟΣ 
ΤΙΜΟΘΕΟΣ» µε έδρα την Αθήνα, επί της οδού Λυσίου 48, στο Περιστέρι 
Αττικής, µε ΑΦΜ 054915623  ∆.Ο.Υ. Β΄ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ, αντί του συνολικού 
ποσού των 11.035,38 € συµ/νου ΦΠΑ 24%. 
 
3) Εγκρίνει την ανάθεση προµήθειας µηχανολογικού εξοπλισµού της Οµάδας 
Β της ανωτέρω µελέτης (αντλίες, αλυσοπρίονα ) στον «Χρήστο Κουτσουµπό» 
µε έδρα την οδό Χελµού 5, στον Αγ. Στέφανο, µε ΑΦΜ 033696470 ∆.Ο.Υ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 6.016,48 € συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
4) Εγκρίνει την ανάθεση προµήθειας στολών δασοπυρόσβεσης της Οµάδας Γ 
της ανωτέρω µελέτης (βραδύκαυστων στολών πυρόσβεσης) στην εταιρεία 
«ΚΩΣΤΑΣ ΣΙΑΜΙ∆ΗΣ Α.Ε.» µε έδρα τη βιοµηχανική ζώνη Οινοφύτων, µε 
ΑΦΜ 994052893  ∆.Ο.Υ. ΘΗΒΩΝ, αντί του συνολικού ποσού των 8.080,28 € 
συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
5) Εγκρίνει την ανάθεση προµήθειας αναλωσίµων υλικών της Οµάδας ∆ της 
ανωτέρω µελέτης (µέσων ατοµικής προστασίας και λοιπών ειδών) στην 
εταιρεία «NEOMED» της Lavrushenkova Elena µε έδρα την οδό Βάρναλη 7, 
στην Βέροια, µε ΑΦΜ 117649392 ∆.Ο.Υ. ΒΕΡΟΙΑΣ, αντί του συνολικού 
ποσού των 7.039,85 € συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
6) Εγκρίνει την ανάθεση προµήθειας των ειδών της Οµάδας Ε της ανωτέρω 
µελέτης (ποµποδεκτών) στην εταιρεία «DX SIGNAL», του Ιωάννη Σουχλέρη, 
µε έδρα την Καραϊσκάκη 9, στη Νεάπολη Σπάτων Αττικής, µε ΑΦΜ 
042949672 ∆.Ο.Υ. ΠΑΛΛΗΝΗΣ, αντί του συνολικού ποσού των 2.406,46 € 
συµ/νου ΦΠΑ24%. 
 
 
 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. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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