
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2017..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 2ας-3-2017 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..54/2017.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..4η/2-3-2017.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .2α Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..Πέµπτη.. 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. ..5502/24-2-2017.. 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: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΚΟΥΒΕΛΗ ∆ΗΜΗΤΡΑΣ για  ζηµιά  που υπέστη το ελαστικό του ΙΧΕ αυτ/του της  από 
πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την αποζηµίωση της  
ΣΦΗΝΑ ΣΟΥΛΤΑΝΑΣ για  ζηµιά  που υπέστησαν τα ελαστικών του ΙΧΕ αυτ/του της  
από πτώση επί λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών παρελθόντων οικονοµικών ετών (Π.Ο.Ε.) και  διάθεση 
των αντίστοιχων πιστώσεων µετά από την 1η υποχρεωτική αναµόρφωση του 
προϋπολογισµού οικ. έτους 2017». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση δαπάνης, ψήφιση (διάθεση) πίστωσης 10.000,00 € σε βάρος του 
Κ.Α.: 15.6471.0002 και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, για την απευθείας ανάθεση 
της υπηρεσίας: «προµήθεια εντύπων (αφισών, προσκλήσεων, φακέλων 
προσκλήσεων, δίπτυχων, τρίπτυχων)» . 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών και καλλιτεχνικών δράσεων επιµόρφωσης στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε 
∆ηµόσιο Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση της µελέτης και των όρων διακήρυξης για την υλοποίηση 
πολιτιστικών, καλλιτεχνικών και αθλητικών υπηρεσιών για τη λειτουργία του 
προγράµµατος "Summer Camp ∆ιονύσου 2017" στο ∆ήµο ∆ιονύσου, µε ∆ηµόσιο 
Ανοικτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό» . 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης προϋπολογισµού  ο.ε.  2017, για 
δηµοσιεύσεις σε εφηµερίδες» . 
ΘΕΜΑ 8ο: «1) Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού για την προµήθεια 
φαρµακευτικού υλικού και εµβολίων του ∆ήµου ∆ιονύσου και των φορέων του. 2) 
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Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στο φαρµακείο ∆. ΝΤΟΓΡΑΜΑΤΖΗ   µε ποσό 
προσφοράς  49.877,94€ συµπ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ» . 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ο.ε. 2017 
για τις συνεχιζόµενες δαπάνες του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση πρακτικού Νο.1  ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την 
«Παροχή Υπηρεσιών  για τον  Καθαρισµό ∆ηµοτικών Κτιρίων    ∆ήµου ∆ιονύσου» 
προϋπολογισµού  ενενήντα πέντε χιλιάδων (95.000,00€) συµπεριλαµβανοµένου  
ΦΠΑ 24% και συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας.» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αίτηµα του κ. ∆ηµοτζίκη Βύρωνα περί καταβολής αποζηµίωσης για  
βλάβη του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου του από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Χαρτζανιώτη Μαγδαληνής για καταβολή αποζηµίωσης 
λόγω καταστροφής του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πληµµύρα». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αλλαγή ως προς το όνοµα του υπολόγου του χρηµατικού εντάλµατος,  
στη µε αρ. 18/2017 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής». 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Επείγουσα Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών – 

συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για τη Μεταφορά Ογκωδών 
Απορριµµάτων». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 10.349,90 € ως 
συµµετοχή   για την πληρωµή του 3ου λογαριασµού και ποσού 1.111,70€ ως 
συµµετοχή για την πληρωµή του 4ου  λογαριασµού της µελέτης «Υδραυλικές – 
Περιβαλλοντικές Μελέτες στην υπό Πολεοδόµηση περιοχή της Κοινότητας 
Ροδόπολης», συµβατικής αµοιβής 200.260,20 € συµπερ. ΦΠΑ». 
 
 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. Καγιαλή Ελπίδα    3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  4. Μπιτάκος Παναγιώτης 
5. Στάικος Θεόδωρος  
 
Το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης συζητήθηκε τελευταίο. 
Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης προσήλθε κατά τη ψήφιση του τελευταίου θέµατος. 

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

Αριθµός Απόφασης:  ..54/2017.. 
 
� ΘΕΜΑ 14ο: «Επείγουσα Απευθείας ανάθεση προµήθειας ανταλλακτικών – 

συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 
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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. Με την 134/12.5.2015 Απόφαση της Ο.Ε. εγκρίθηκε µελέτη και όροι διακήρυξης 

για την Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων του ∆ήµου, ενδεικτικού προϋπολογισµού 352.499,99 ευρώ.  

 
3. Με την 310/21.10.2015 Απόφαση της Ο.Ε. κατακυρώθηκε το αποτέλεσµα του 

σχετικού ηλεκτρονικού διαγωνισµού στις εταιρίες  
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ & ΥΙΟΙ Ο.Ε., 
ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε., 
Β. ΚΑΡΑΒΙΑΣ – Ε. ΞΕΝΙΟΣ Ο.Ε., 
και µε την 30/7.3.2016 στην εταιρία 
Θ. ΠΑΝΟΥΣΑΚΗΣ Α.Ε.  

 
4. Για το 2016, σε υλοποίηση σχετικής έγκρισης σκοπιµότητας από το ∆.Σ. (90/2016 

Α∆Σ) για την Προµήθεια Ανταλλακτικών – Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών 
Μέσων, ο ∆ήµος διενήργησε (198/2016/21.6.2016 ΑΟΕ) στις 26.8.2017 ανοικτό 
διαγωνισµό ενδεικτικού προϋπολογισµού 960.000 € (µε αποσφράγιση 1.9.2016) ο 
οποίος αφορούσε τη σύναψη Συµφωνίας – Πλαίσιο µε 3ετή διάρκεια (2016 – 2017 
– 2018).   

 
5. Η ανωτέρω διαδικασία κατέληξε άγονη και εγκρίθηκε η συνέχισή της µε νέα µελέτη 

και νέους όρους (16/7.2.2017 ΑΟΕ).  
 

6. Η εν λόγω σύνταξη µελέτης δεν δύναται να ολοκληρωθεί άµεσα, διότι σε συνέχεια 
της επικύρωσης του π/υ ο.ε. 2017 του ∆ήµου, µε τη µε αρ. πρωτ. 
107119/38932/30.1.2017 Απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής, αρ. 
πρωτ. εισερχοµένου ∆ήµου 3141/2.2.2017, απαιτείται από το ∆.Σ. έγκριση νέας 
σκοπιµότητας (προµήθειας ανταλλακτικών – συντήρησης και επισκευής 
µεταφορικών µέσων του ∆ήµου).  

 
7. Με την εξάντληση του χρηµατικού υπολοίπου των συµβάσεων µε τους αναδόχους 

που πρόεκυψαν από το διαγωνισµό του 2015 (παράγραφος 3 της παρούσας) και 
σε αναµονή κατά το 2016 της ανάδειξης αναδόχου/ων από τον σχετικό 
διαγωνισµό της παραγράφου 4, ο ∆ήµος προέβαινε σε απευθείας αναθέσεις µε τη 
διαδικασία του επείγοντος (ενδεικτικά αναφέρεται η 302/27.9.2016 Α.Ο.Ε.) στις 
εταιρίες που είχαν συµβάσεις (παρ. 3) ή σε κάποια επώνυµη εταιρία που 
µπορούσε αποδεδειγµένα να εξυπηρετήσει στις ανάγκες που προέκυπταν, ή µε 
απόφαση του ∆.Σ. περί ανάθεσης εξειδικευµένου αντικειµένου, όπως:  
Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. (154/24.5.2016 ΑΟΕ), 
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ΜΙΤΣΕΛ Α.Ε. (90/17.5.2016 Α∆Σ), και 
ERGOTRAK (221/11.7.2016 ΑΟΕ). 

 
8. Σήµερα τα χρηµατικά υπόλοιπα των συµβάσεων που σύναψε ο ∆ήµος στα 

πλαίσια της τελευταίας επείγουσας απευθείας ανάθεσης σε συνεργεία 
(302/27.9.2016 Α.Ο.Ε.) έχουν σχεδόν εξαντληθεί.  
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το υπόλοιπο ανά συνεργείο, µετά και τις εκκρεµούσες 
εκδόσεις τιµολογίων για εργασίες που έχουν όµως ήδη εκτελεσθεί, ανέρχεται στα 
κατωτέρω ποσά περίπου:  
Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε.: 1.000 € (από σύµβαση 60.000 €),  
Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε.: 10.000 € (από σύµβαση 40.000 €), και  
Πανουσάκης Α.Ε.: 2.000 € (από σύµβαση 20.000 €).  

 
9. Κατόπιν των ανωτέρω, και µέχρι να διεξαχθεί ο νέος διαγωνισµός προµήθειας 

ανταλλακτικών – συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων του ∆ήµου που 
προαναφέρθηκε (παράγραφοι 5 και 6 της παρούσας), επειδή τα αυτοκίνητα του 
∆ήµου λόγω της εντατικής (καθηµερινής) χρήσης και της παλαιότητάς τους 
παρουσιάζουν καθηµερινά βλάβες και απαιτείται ο ∆ήµος να έχει ενεργές 
συµβάσεις µε συνεργεία επισκευής τους, καθίσταται αναγκαία η επείγουσα 
απευθείας ανάθεση σε σχετικά συνεργεία της συντήρησης – επισκευής τους, 
συµπεριλαµβανοµένου της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών, 
ειδάλλως ο στόλος θα ακινητοποιείται µε την παραµικρή εκδήλωση βλάβης.  

 
10. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει την 

απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος, στη βάση των προαναφερθέντων, της 
προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών - συντήρησης και επισκευής των 
οχηµάτων του ∆ήµου, στα συνεργεία που έχει ήδη αναθέσει στο πρόσφατο 
παρελθόν, όπως έχει προαναφερθεί στις παραγράφους 3 και 7 της παρούσας, µε 
αντικείµενο εργασιών σχετικό µε την εξειδίκευσή τους και τις ανάγκες του ∆ήµου 
και για ποσά τα οποία εκτιµάται ότι θα επαρκέσουν για τους προσεχείς 6 µήνες, 
διάστηµα εντός του οποίου δεν προβλέπεται να έχει ολοκληρωθεί η έγκριση, 
διεξαγωγή και κατακύρωση αποτελέσµατος του προαναφερθέντος νέου ανοικτού 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού, ως εξής:  

 
o Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε., για ποσό 45.000 €  

(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
για τις οµάδες της σύµβασης της 18.1.2016 (η οποία υπογράφει κατόπιν του 
πλέον πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)):  
 
ΟΜΑ∆Α Α (χωρίς το Σύστηµα Πέδησης και το Πλύσιµο) δηλαδή:  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ για 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  
 
ΟΜΑ∆Α Β (χωρίς το Σύστηµα Πέδησης, το Πλύσιµο και Φανοποιϊα - Αµάξωµα) 
δηλαδή:  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ  
για το Λεωφορείο µάρκας FIAT – IVECO µε αρ. κυκλ. ΚΗΙ 3145,  
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ΟΜΑ∆Α Γ (χωρίς το Σύστηµα Πέδησης και το Πλύσιµο) δηλαδή:  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ για ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ,  
 
και επιπλέον για την ΟΜΑ∆Α Ζ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) της µελέτης του διαγωνισµού 
του 2015 για τα οχήµατα που έχει αναλάβει τα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τους,  
 
 

o Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε. για ποσό 70.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για την ΟΜΑ∆Α Θ της σύµβασης της 20.1.2016 (η οποία υπογράφει κατόπιν 
του πλέον πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)) χωρίς τα 
Απορριµµατοφόρα, δηλαδή  
ΟΜΑ∆Α Θ: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ για ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ,  
 
και επιπλέον  
 
για την ΟΜΑ∆Α Ι (ΣΑΡΩΘΡΑ) της µελέτης του διαγωνισµού του 2015, 
 
για την ΟΜΑ∆Α ∆ της σύµβασης (η οποία υπογράφει κατόπιν του πλέον 
πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)), χωρίς το Σύστηµα Πέδησης, 
δηλαδή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ για τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 
 
για την ΟΜΑ∆Α Ε της µελέτης του τελευταίου διαγωνισµού του 2015, δηλαδή 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ για ΤΡΙΚΥΚΛΑ – 
∆ΙΚΥΚΛΑ,  
 
καθώς επίσης  
ΠΛΥΣΙΜΟ εσωτερικό – εξωτερικό και βιολογικό καθαρισµό καµπίνας κάθε 
κατηγορίας οχήµατος (επιβατικά, φορτηγά, µηχανήµατα έργου), 
και  
 
για την ΟΜΑ∆Α Ζ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) της µελέτης του διαγωνισµού του 2015 στα 
οχήµατα που έχει αναλάβει τα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τους,  
 
 

o Πανουσάκης Α.Ε. για ποσό 30.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για την ΟΜΑ∆Α Η της σύµβασης της 21.3.2016 (η οποία υπογράφει κατόπιν 
του πλέον πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)) δηλαδή 
 
ΟΜΑ∆Α Η: ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΛΥΚΛΑ – 
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ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΑ)  
συµπεριλαµβανοµένου  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ σε κάθε κατηγορία οχήµατος (επιβατικά, φορτηγά, 
µηχανήµατα έργου), 
 
 

o ERGOTRAK για ποσό 20.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για τα οχήµατα µάρκας ΜΑΝ του ∆ήµου, δηλαδή τον ελκυστήρα µε αρ. κυκλ. 
ΚΗΗ 6169 και τα δύο λεωφορεία µε αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2253 και ΚΗΙ 3034 και  
για Φανοποιεία – Αµάξωµα του λεωφορείου µάρκας FIAT – IVECO µε αρ. 
κυκλ. ΚΗΙ 3145, και 
για την ΟΜΑ∆Α Ζ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) της µελέτης του διαγωνισµού του 2015 στα 
ανωτέρω, 

 
 

o ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε. για ποσό 10.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για τα ΦΡΕΝΑ κάθε κατηγορίας οχήµατος (επιβατικά, φορτηγά, µηχανήµατα 
έργου),  

 
 

o ΜΙΤΣΕΛ Α.Ε. για ποσό 15.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για τα λεωφορεία µάρκας ICARUS του ∆ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΙ 7312 και ΚΗΙ 
7313, και  
για την ΟΜΑ∆Α Ζ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) της µελέτης του διαγωνισµού του 2015 για 
τα ανωτέρω,  
 

o ΚΑΟΥΣΣΗΣ Α.Ε., για ποσό 27.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
για ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ για τα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ του ∆ήµου.  

 
o Επίσης  

στην εταιρία ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΠΑΝ. ΕΠΕ για ποσό 3.000 €  
για ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ.  
 
Επίσης, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να εγκρίνει συνολική δαπάνη 
220.000 €, επιµερισµένη ανά εταιρία ως ανωτέρω, και τη διάθεση πίστωσης 
συνολικού ποσού 220.000,00 € σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε τις 
αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 
 

o 5.000 € στον Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 
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o 5.000 € 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 – συν/νη», 

o 5.000 € στον Κ.Α. 20.6263.0001 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων»,  

o 15.000 € στον Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 

o 5.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0001 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών Μέσων», 

o 10.000 € στον Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 
Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 

o 5.000 € στον Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 

o 5.000 € στον Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων», 

o 40.000 € στον Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», 

o 80.000 € στον Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»,  

o 15.000 € στον Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 
Μεταφορικών Μέσων», και 

o 15.000 € στον Κ.Α. 70.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Μεταφορικών 
Μέσων»,  

 
και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ ……./2017).  

 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010. 
� Την υπ’ αριθ. 90/2016 Α∆Σ 
� Τις αριθ. 134/12-5-2015, 310-21-10-2015, 30/7-3-2016, 90/17-5-2016, 154/24-

5-2016, 198/21.6.2016, 221/11-7-2016 και 16/7.2.2017 ΑΟΕ.  
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. εγκρίνει την απευθείας ανάθεση λόγω επείγοντος, στη βάση των 
προαναφερθέντων, της προµήθειας των απαραίτητων ανταλλακτικών - 
συντήρησης και επισκευής των οχηµάτων του ∆ήµου, στα συνεργεία που έχει ήδη 
αναθέσει στο πρόσφατο παρελθόν, όπως έχει προαναφερθεί στις παραγράφους 3 
και 7 της εισηγήσεως, µε αντικείµενο εργασιών σχετικό µε την εξειδίκευσή τους και 
τις ανάγκες του ∆ήµου και για ποσά τα οποία εκτιµάται ότι θα επαρκέσουν για 
τους προσεχείς 6 µήνες, διάστηµα εντός του οποίου δεν προβλέπεται να έχει 

ΑΔΑ: 7Ι6ΖΩ93-506



ολοκληρωθεί η έγκριση, διεξαγωγή και κατακύρωση αποτελέσµατος του 
προαναφερθέντος νέου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού, ως εξής:  

 
o Σωτηρίου Βασίλειος και Υιοί Ο.Ε., για ποσό €45.000  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
για τις οµάδες της σύµβασης της 18.1.2016 (η οποία υπογράφει κατόπιν του 
πλέον πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)):  

 
ΟΜΑ∆Α Α (χωρίς το Σύστηµα Πέδησης και το Πλύσιµο) δηλαδή:  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ για 
ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ  
 
ΟΜΑ∆Α Β (χωρίς το Σύστηµα Πέδησης, το Πλύσιµο και Φανοποιϊα - Αµάξωµα) 
δηλαδή:  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ  
για το Λεωφορείο µάρκας FIAT – IVECO µε αρ. κυκλ. ΚΗΙ 3145,  
 
ΟΜΑ∆Α Γ (χωρίς το Σύστηµα Πέδησης και το Πλύσιµο) δηλαδή:  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ για ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ,  
 
και επιπλέον για την ΟΜΑ∆Α Ζ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) της µελέτης του διαγωνισµού 
του 2015 για τα οχήµατα που έχει αναλάβει τα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τους,  
 

o Καραβίας & Ε. Ξένιος Ο.Ε. για ποσό 70.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ), 
 
για την ΟΜΑ∆Α Θ της σύµβασης της 20.1.2016 (η οποία υπογράφει κατόπιν 
του πλέον πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)) χωρίς τα 
Απορριµµατοφόρα, δηλαδή 
ΟΜΑ∆Α Θ: ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ για ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ ΦΟΡΤΗΓΑ – 
ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ,  
 
και επιπλέον  
 
για την ΟΜΑ∆Α Ι (ΣΑΡΩΘΡΑ) της µελέτης του διαγωνισµού του 2015, 
 
για την ΟΜΑ∆Α ∆ της σύµβασης (η οποία υπογράφει κατόπιν του πλέον 
πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)), χωρίς το Σύστηµα Πέδησης, 
δηλαδή ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ - 
ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ για τα ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ & ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 
ΕΡΓΟΥ 
 
για την ΟΜΑ∆Α Ε της µελέτης του τελευταίου διαγωνισµού του 2015, δηλαδή 
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ - ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ - ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ για ΤΡΙΚΥΚΛΑ – 
∆ΙΚΥΚΛΑ,  
 
καθώς επίσης  
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ΠΛΥΣΙΜΟ εσωτερικό – εξωτερικό και βιολογικό καθαρισµό καµπίνας κάθε 
κατηγορίας οχήµατος (επιβατικά, φορτηγά, µηχανήµατα έργου), 
και  
 
για την ΟΜΑ∆Α Ζ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) της µελέτης του διαγωνισµού του 2015 στα 
οχήµατα που έχει αναλάβει τα ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ τους,  
 

o Πανουσάκης Α.Ε. για ποσό 30.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για την ΟΜΑ∆Α Η της σύµβασης της 21.3.2016 (η οποία υπογράφει κατόπιν του 
πλέον πρόσφατου ανοικτού διαγωνισµού (2015)) δηλαδή 

 
ΟΜΑ∆Α Η: ΕΛΑΣΤΙΚΑ (ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ - ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΙΑ 
ΦΟΡΤΗΓΑ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ – ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ - ∆ΙΛΥΚΛΑ – 
ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΕΡΓΟΥ – ΣΑΡΩΘΡΑ)  
συµπεριλαµβανοµένου  
ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ σε κάθε κατηγορία οχήµατος (επιβατικά, φορτηγά, 
µηχανήµατα έργου), 
 

o ERGOTRAK για ποσό 20.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για τα οχήµατα µάρκας ΜΑΝ του ∆ήµου, δηλαδή τον ελκυστήρα µε αρ. κυκλ. ΚΗΗ 
6169 και τα δύο λεωφορεία µε αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2253 και ΚΗΙ 3034 και  
για Φανοποιεία – Αµάξωµα του λεωφορείου µάρκας FIAT – IVECO µε αρ. κυκλ. 
ΚΗΙ 3145, και 
για την ΟΜΑ∆Α Ζ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) της µελέτης του διαγωνισµού του 2015 στα 
ανωτέρω, 

 
o ΚΥΡΙΑΚΗ & ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΕΤΤΑΚΟΣ Ο.Ε. για ποσό 10.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για τα ΦΡΕΝΑ κάθε κατηγορίας οχήµατος (επιβατικά, φορτηγά, µηχανήµατα 
έργου),  

 
o ΜΙΤΣΕΛ Α.Ε. για ποσό 15.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
 
για τα λεωφορεία µάρκας ICARUS του ∆ήµου µε αρ. κυκλ. ΚΗΙ 7312 και ΚΗΙ 7313, 
και  
για την ΟΜΑ∆Α Ζ (ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ) της µελέτης του διαγωνισµού του 2015 για τα 
ανωτέρω,  

 
o ΚΑΟΥΣΣΗΣ Α.Ε., για ποσό 27.000 €  
(συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ),  
για ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ για τα ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ ΟΧΗΜΑΤΑ του ∆ήµου.  
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o Επίσης  
στην εταιρία ΘΕΟ∆ΟΣΙΟΥ ΠΑΝ. ΕΠΕ για ποσό 3.000 €  

για ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΥΣ.  
 

2. εγκρίνει τη συνολική δαπάνη €220.000  επιµερισµένη ανά εταιρία ως ανωτέρω, και 
διαθέτει πίστωση συνολικού ποσού €220.000,00 σε βάρος των παρακάτω Κ.Α. µε 
τις αναγραφόµενες ονοµασίες και ποσά: 

 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6263.0002 µε τίτλο «Συντήρηση και 

Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 

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

Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0001 µε τίτλο «Συντήρηση και 

Επισκευή Μεταφορικών Μέσων»,  
o €15.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και 

Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0001 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €10.000 σε βάρος του Κ.Α. 20.6671.0004 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 

Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 25.6263.0005 µε τίτλο «Συντήρηση και 

Επισκευή Μεταφορικών Μέσων – συν/νη», 
o €5.000 σε βάρος του Κ.Α. 25.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 

Μεταφορικών Μέσων», 
o €40.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και 

Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», 
o €80.000 σε βάρος του Κ.Α. 35.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 

Μεταφορικών Μέσων»,  
o €15.000 σε βάρος του Κ.Α. 70.6263 µε τίτλο «Συντήρηση και 

Επισκευή Μεταφορικών Μέσων», και 
o €15.000 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Καγιαλή Ελπίδα 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
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Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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