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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..4η/2015..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 3ης-4-2015 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..83/2015.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..3ης/4/2015.. της ..4ης/2015.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..3η Απριλίου 2015.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..14:00.. 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.  ..8237/30-3-15.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, 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: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Μικροαναλωσίµων 
Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

� ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 
Πίστωσης για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του Κλαδοφάγου 
Μηχανήµατος του ∆ήµου». 

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής (Μελέτης), ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για τη «Συντήρηση Ηλεκτροπαραγωγών Ζευγών και 
Υποσταθµού Μέσης Τάσης Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Παροχή Υπηρεσίας Ταφών – Εκταφών στα 
Κοιµητήρια των ∆ηµοτικών Ενοτήτων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Προµήθεια Ασφάλτου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την ανάθεση «Προµήθεια Έτοιµου 
Σκυροδέµατος» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την «Προµήθεια Οστεοθυρίδων» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεσης Πίστωσης για τη Συµµετοχή Υπαλλήλου σε 
Εκπαιδευτικό Σεµινάριο». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Πιεστικού Αντλητικού 
Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Αγίου Στεφάνου». 
ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Πλύσιµο & 
Καθαρισµός Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την Προµήθεια της Υπηρεσίας «Συντήρηση και 
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Επισκευή Ηλεκτρο-µηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών 
Πόσιµου Νερού» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προµήθειας Μειωτή Πίεσης». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Απευθείας Ανάθεση αντικατάστασης Χλωριωτή στη Γεώτρηση Αγίας 
Σωτήρας και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Χλωρίωσης των Γεωτρήσεων Ιππικού 
Οµίλου, Αγίας Σωτήρας και Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 
2015 για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση πρακτικού  ηλεκτρονικού διεθνούς δηµόσιου ανοικτού 
διαγωνισµού για την προµήθεια καυσίµων κίνησης– θέρµανσης και λιπαντικών για τις 
ανάγκες του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νοµικών προσώπων αυτού για το έτος 2014-2015 
και λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Καθορισµός όρων διακήρυξης για την “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς 
πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, ποσού 902,60 ευρώ για 
εξόφληση δικαστικής δαπάνης και 84,79 ευρώ για  εξόφληση τόκων υπερηµερίας». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Τζαµασπισβίδης Ιωάννης)». 
ΘΕΜΑ 19ο: «EΠΑΝΕΙΣΑΓΩΓΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΤΟΥ FODOR STEFAN». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στον κ. ΑΣΤΥΑΚΟΠΟΥΛΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΟ ο οποίος υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του».  
ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή αποζηµίωσης 
στην κ. ΜΑΡΓΕΛΗ ΚΩΝ/ΝΑ». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού  (Μπαλαδάκης Γιώργος)». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή χρηµάτων ως 
αχρεωστήτως καταβληθέντων, σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. 32/2015 Απόφαση του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου.». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του 
ΑΓΓΕΛΙ∆Η ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 25ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2015, για δηµοσιεύσεις της ∆/νσης Ανθρώπινου ∆υναµικού & 
∆ιοικητικής Μέριµνας σε εφηµερίδες». 
ΘΕΜΑ 26ο: «Οικονοµική διαχείριση το µήνα ΙΑΝΟΥΑΡΙΟ 2015». 
ΘΕΜΑ 27ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 50.730,00 €  για το έργο: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟ∆ΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ 
ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ Β ΦΑΣΗ ∆.Κ. ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ »». 
ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 316.999,50 € για το έργο: 
«Οδοποιία διαφόρων δηµοτικών οδών 2013»». 
ΘΕΜΑ 29ο: «Α.  Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 200.000€ για έτος 2015  
για το έργο: «Συντηρήσεις και επισκευές σχολικών κτιρίων ∆ήµου ∆ιονύσου-2015 » 
 Β.   Κατάρτιση των όρων δηµοπρασίας του έργου: «Συντηρήσεις και επισκευές 
σχολικών κτιρίων  ∆ήµου ∆ιονύσου-2015 »».  
ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 35.000,00 € για το έργο: 
«ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ Ο∆ΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ» ∆.Κ. 
ΣΤΑΜΑΤΑΣ.». 
ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για «Προµήθεια 
λογισµικού ωροµέτρησης» και β) των τεχνικών προδιαγραφών». 
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ΘΕΜΑ 32ο: «Γνωµοδοτική εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κας Αικ. Βαρδαλάχου περι 
καταβολής αποζηµίωσης για ζηµιές απο πτώση δένδρου». 
ΘΕΜΑ 33ο: «Γνωµοδοτική Εισήγηση επι αιτήµατος δηµότη κου Σωτηρίου ΠΑΝΤΑΖΗ 
περι καταβολής αποζηµίωσης ποσού 970€ για ζηµιές απο πτώση δένδρου επι του 
οχήµατός του». 
 
 
 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. Στάικος Θεόδωρος    2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία   3. Καλαφατέλης Ιωάννης 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος    4. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
5. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα   

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

 
 Αριθµός Απόφασης:  ..83/2015.. 

 
� ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση 

Πίστωσης για την Προµήθεια Ανταλλακτικών και Συντήρηση του Κλαδοφάγου 
Μηχανήµατος του ∆ήµου». 

 
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 
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 γνωστόν, ο ∆ήµος διαθέτει ένα κλαδοφάγο µηχάνηµα στη δηµοτική ενότητα 
∆ιονύσου (µάρκας Duecker τύπου DMS 500 Mix Shredder, µε ενσωµατωµένο γερανό 
αυτοφόρτωσης) το οποίο λειτουργεί σε καθηµερινή βάση µε εντατικό ρυθµό, λόγω των 
πολλών πράσινων απορριµµάτων της περιοχής, προκειµένου να ελαχιστοποιεί τον 
όγκο τους και το συνακόλουθο κόστος διαχείρισής τους. 
Το εν λόγω µηχάνηµα λειτουργεί αυτήν την περίοδο αδιάκοπα λόγω των πολλών 
δένδρων και κλαδιών που έχουν συσσωρευθεί από τις πολυάριθµες πτώσεις που 
σηµειώθηκαν κατά τις τελευταίες χιονοπτώσεις και ισχυρούς ανέµους στην περιοχή του 
∆ήµου κατά τους µήνες  ∆εκέµβριο 2014, Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2015. 
Η ανάγκη αδιάλλειπτης λειτουργίας του προβλέπεται να παραµείνει και κατά το άµεσα 
προσεχές χρονικό διάστηµα (άνοιξη – καλοκαίρι 2015) λόγω των αυξηµένων πράσινων 
απορριµµάτων που θα συλλέγονται στην περιοχή του ∆ήµου. 
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3. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου γνωρίζοντας την εντατική λειτουργία του 
κλαδοφάγου µηχανήµατος και προβλέποντας την συνακόλουθη ανάγκη συντήρησης – 
προµήθειας συγκεκριµένων αναλώσιµων ανταλλακτικών του (σετ κοπής, σετ βίδες, 
κλπ.),  που φθείρονται στα πλαίσια της φυσιολογικής τους λειτουργίας και χρειάζονται 
τακτική αντικατάσταση, έχει ήδη λάβει έγκριση σκοπιµότητας από το ∆.Σ. (16/2015 
Α∆Σ), συντάξει σχετική µελέτη (4/2015) και υποβάλλει εισήγηση προς έγκριση στην Ο.Ε. 
του ∆ήµου (αρ. πρωτ. 5206/25.2.2015) προκειµένου να διενεργηθεί πρόχειρος ανοικτός 
διαγωνισµός ανάδειξης αναδόχου προµήθειας ανταλλακτικών - συντήρησης. 
Η εν λόγω εισήγηση δεν έχει εισαχθεί µέχρι σήµερα στην Ο.Ε. λόγω αδυναµίας έγκρισης 
όρων διακήρυξης διαγωνισµού εξαιτίας νοµοθετικού κενού στην εφαρµογή των 
διατάξεων του Ν.4281/2014 µε τις οποίες προβλέπεται η διενέργεια διαγωνισµών από 
1.3.2015. 
Μέχρι την ψήφιση της όποιας τροπολογίας επί του ανωτέρω νόµου ή έκδοσης σχετικής 
εγκυκλίου µε την οποία θα διευκρινιστούν τα νοµοθετικά κενά και θα καταστεί δυνατή η 
διεξαγωγή του προαναφερθέντος σχετικού διαγωνισµού και κατακύρωση του 
αποτελέσµατός του, ο κλαδοφάγος αναµένεται να έχει σταµατήσει τη λειτουργία του, 
λόγω καταστροφής των κοπτικών του άκρων ή κάποιου άλλου προβλήµατος 
συντήρησης που θα µπορούσε να προκύψει, δηµιουργώντας τεράστιο πρόβληµα στο 
∆ήµο από τη συσσώρευση κλαδιών (ανεπεξέργαστα ογκώδη) στο περιορισµένης 
δυναµικότητας γήπεδο που υπάρχει για το σκοπό αυτό ή από το απογορευτικό κόστος 
διάθεσής τους ως ανεπεξέργαστα ογκώδη στη χωµατερή (85€/τόνος). 
 
4. Κατόπιν των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος ζήτησε και έλαβε από την εταιρία 
Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. τη συνηµµένη προσφορά για την προµήθεια 
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης που κρίνει ως επιτακτικά να γίνουν άµεσα, για 
την απρόσκοπτη λειτουργία του κλαδοφάγου, µέχρι την ανάδειξη αναδόχου µε τη 
διαγωνιστική διαδικασία που προαναφέρθηκε στην ανωτέρω παράγραφο. 
Τα ανταλλακτικά που χρειάζονται και οι εργασίες είναι ως ακολούθως: 

o Προµήθεια κοµπλέ σετ κοπτικών άκρων µε τις βίδες συγκράτησής τους. 
Το πλήρες σετ αποτελείται από 290 τεµάχια συνολικά, δηλαδή 41 καµπύλα 
κοπτικά εργαλεία, 42 ορθογωνικά κοπτικά, 123 καρόβιδες M-14x45 DIN 603 
σκληρότητας 8.8 µε παξιµάδι και 84 καρόβιδες Μ-16x1,5x50 σκληρότητας 10.9 
µε παξιµάδι. 
Στη συνηµµένη προσφορά το πλήρες σετ έχει τιµή 5.400 € πλέν ΦΠΑ. 

o Προµήθεια σετ βίδες (µόνο), οι οποίες χρειάζονται αντικατάσταση όταν κόβονται 
προκειµένου να µην χάνονται τα κοπτικά άκρα. 
Το σετ από βίδες περιλαµβάνει 207 τεµάχια συνολικά, δηλαδή  123 καρόβιδες M-
14x45 DIN 603 σκληρότητας 8.8 µε παξιµάδι και 84 καρόβιδες Μ-16x1,5x50 
σκληρότητας 10.9 µε παξιµάδι. 
Στη συνηµµένη προσφορά το σετ από βίδες έχει τιµή 800 € πλέον ΦΠΑ. 

o Επισκευή ανακλινόµενης πόρτας ιµάντα απόρριψης τεµαχισµένου υλικού.  
Η πόρτα έχει στραβώσει και χρειάζεται ίσιωµα και νέα στήριξη για να µην πέσει 
και καταστραφεί ο ιµάντας απόρριψης του τεµαχισµένου υλικού.  
Θα γίνει τοποθέτηση νέων υλικών (µεντεσέδες) και σχετικές εργασίες επισκευής 
(εξαγωγή, ίσιωµα πόρτας, ενίσχυση και στερέωση σε νέα θέση, κλπ). 
Στη συνηµµένη προσφορά η εν λόγω εργασία έχει τιµή 1.400 € πλέον ΦΠΑ. 

o Ανταλλακτικά για απρόβλεπτες βλάβες (ενδεικτικά προϋπολογίζονται σε 1.000 € 
πλέον ΦΠΑ), και 

o Εργασία για απρόβλεπτες ζηµιές και βλάβες (στη συνηµµένη προσφορά υπάρχει 
τιµή εργατοώρας κινητού, επί τόπου, συνεργείου προς 60 €, ενδεικτικά 
προϋπολογίζονται 20 ώρες δηλαδή 1.200 € πλέν ΦΠΑ). 
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Η συνολική δαπάνη των ανωτέρω ανέρχεται σε 9.800 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή σε 12.054 
€ συνολικά. 
 
5. Κατόπιν των ανωτέρω, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος εισηγείται προς την Ο.Ε. του 
∆ήµου  

o την έγκριση της προµήθειας των ανταλλακτικών και εργασιών της παραγράφου 
4,  

o την απευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του επείγοντος στην εταιρία 
Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. της προµήθειας των προαναφερθέντων 
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης του κλαδοφάγου µηχανήµατος, 
συνολικής δαπάνης 9.800 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή για 12.054 € συνολικά,  

o την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης µε χρέωση ποσού  
� 3.198 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Λοιπών Μηχανηµάτων», και  
� 8.856 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Λοιπών 

Μηχανήµατων»,  
o 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 άµεση ανάγκη για την προµήθεια ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης 

που κρίνει ως επιτακτικά να γίνουν άµεσα, για την απρόσκοπτη λειτουργία του 
κλαδοφάγου, µέχρι την ανάδειξη αναδόχου µε τη διαγωνιστική διαδικασία 

� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
o Εγκρίνει την προµήθεια των ανταλλακτικών και εργασιών της παραγράφου 4,  
o Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση µε τη διαδικασία του επείγοντος στην εταιρία 

Περιβαλλοντική Συµµαχία Μ.Ι.Κ.Ε. της προµήθειας των προαναφερθέντων 
ανταλλακτικών και εργασιών συντήρησης του κλαδοφάγου µηχανήµατος, 
συνολικής δαπάνης €9.800 πλέον ΦΠΑ, δηλαδή για €12.054 συνολικά,  

o Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει πίστωση µε χρέωση ποσού  
� €3.198 σε βάρος του Κ.Α. 35.6264 µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή 

Λοιπών Μηχανηµάτων», και  
� €8.856 σε βάρος του Κ.Α. 35.6672 µε τίτλο «Ανταλλακτικά Λοιπών 

Μηχανηµάτων», για 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. Στάϊκος Θεόδωρος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
4. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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