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    ΑΞΝΠΞΑΠΚΑ ΑΞΝ ΡΝ ΞΟΑΘΡΗΘΝ ΡΖΠ  8εο ΠΛΔΓΟΗΑΠΖΠ ΡΖΠ  

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ  ΔΞΗΡΟΝΞΖΠ 

                  ην Φπρηθό ζήκεξα ζηηο 15 ηνπ κελόο Ινπλίνπ ηνπ έηνπο 2011 εκέξα Σεηάξηε  θαη 
ώξα 09.00 ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 12963/10-6-2011 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ 
πεξηείρε ηα ζέκαηα ηεο Η.Γ. θαη επηδόζεθε ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηoπ  άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 
3852/2010  ζε όια ηα κέιε, δεκνζηεύηεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γήκνπ. 

Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απνηεινύκελε από ηνπο: 

1. Ξπξηδάθε  Παληειή, σο Πξόεδξν 

2. Υαλαθνύια Αζαλάζην, σο Αληηπξόεδξν, απερώξεζε κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 1νπ ζέκαηνο Η.Γ. 

3. Λάβδα Νέιιε 

4. Βαθηξηδή Σηηίθα 

5. Γνπλδνπιάθε Διέλε 

6. νπκπαζάθε-Παπαδεκνύιε Κσλζηαληίλα 

7. Υαξνθόπν Παληειή 

        πλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα πξνθεηκέλνπ λα ζπδεηήζεη θαη λα ιάβεη 
απνθάζεηο επί ησλ θαησηέξσ ζεκάησλ Η.Γ. θαη Δ.Η.Γ.. 

       Ο Πξόεδξνο, αθνύ δηαπίζησζε απαξηία ησλ κειώλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, θήξπμε ηελ 
έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο θαη εηζεγήζεθε σο θαησηέξσ ην ζέκα: 

 
 
 

ΘΔΚΑ    12ν  Ζ.Γ. 
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Απ’επζείαο αλάζεζε γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ 
Γήκνπ κέρξη ηελ νινθιήξωζε ηωλ δηαδηθαζηώλ ηνπ δηεζλνύο αλνηθηνύ δηαγωληζκνύ. 

 

              Δηζεγνύκελνο ην αλσηέξσ ζέκα ν Πξόεδξνο είπε: 

 Ο Καιιηθξαηηθόο Γήκνο Φηινζέεο – Φπρηθνύ κεηά ηελ ελνπνίεζε ησλ πξώελ Γήκσλ 

Φπρηθνύ – Ν. Φπρηθνύ – Φηινζέεο, από 01-01-2011 δηαζέηεη έλα ζηόιν 86 oρεκάησλ δηαθνξεηηθώλ 

ηύπσλ όπσο απνξξηκκαηνθόξα, αλνηθηά θαη θιεηζηά θνξηεγά, αλνηθηά θνξηεγά κε αξπάγε, 

κεραλήκαηα έξγνπ, επηβαηεγά, κνηνπνδήιαηα, δίθπθια ηα νπνία εμππεξεηνύλ ηηο αλάγθεο ηεο 

ππεξεζίαο θαζαξηόηεηαο, ηεο Γεκνηηθήο Αζηπλνκίαο θαη ησλ Γνηθεηηθώλ Τπεξεζηώλ.  

 Γηα ηελ εύξπζκε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ρξεηάδεηαη ινηπόλ λα πξνβιεθζεί ε 

δπλαηόηεηά ηεο επηζθεπήο ηνπ σο άλσ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ αλ απηό απαηηεζεί. 

 Γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ ζηνλ 

πξνϋπνινγηζκό έηνπο 2011 ππάξρνπλ νη εγγεγξακκέλεο δηαζέζηκεο πηζηώζεηο ζηνπο Κ.Α. 

20.62.63.0000 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ», 20.6264.0001 κε ηίηιν « 

πληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξώζξσλ θαη θνξησηώλ» (Μεραλεκάησλ έξγνπ) θαη 10.6263 κε ηίηιν 

«πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ», 20.6672.0001 «Αληαιιαθηηθά (ζθνύπεο) γηα ηα 

ζάξσζξα, ζπλνιηθνύ πνζνύ 468.032,86 €. 

 Γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο θαη επηζθεπήο ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ 

ιόγσ ηνπ σο άλσ πνζνύ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ απαηηείηαη λα αθνινπζεζνύλ νη δηαδηθαζίεο ηνπ 

Γηεζλνύο Αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ζύκθσλα κε ηε λνκνζεζία ην Π.Γ. 59/2007 ην Π.Γ. 60/2007 θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ην Π.Γ. 28/80, ηελ αξηζ. 2004/18/ΔΚ νδεγία, ηνλ αξηζ. 1422/2007 θαλνληζκό 

ησλ ΔΚ. Οη δηαδηθαζίεο όκσο απηέο νη νπνίεο έρνπλ ήδε μεθηλήζεη είλαη ρξνλνβόξεο θαη γηα λα 

νινθιεξσζνύλ ρξεηάδνληαη 3 πεξίπνπ κήλεο. 

 ε απηό ην ρξνληθό δηάζηεκα ν κεραλνθίλεηνο εμνπιηζκόο όκσο ζα παξνπζηάζεη βιάβεο 

πνπ αλ δελ απνθαηαζηαζνύλ ζα αθηλεηνπνηνύληαη ηα νρήκαηα θαη δελ ζα εμππεξεηνύλ ηηο 

θαζεκεξηλέο αλάγθεο ησλ ππεξεζηώλ. 

 πλεπώο δελ ζα πξαγκαηνπνηείηαη γηα παξάδεηγκα ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ όπνπ 

είλαη ππνρξεσηηθή γηα ιόγνπο Γεκόζηαο πγείαο. 

 Γηα ηελ απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ, απαηηείηαη ε παξνρή ηεο 

ππεξεζίαο «πληήξεζε θαη Δπηζθεπή ηνπ κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ ηνπ Γήκνπ», ε νπνία ζα 

αλαηεζεί απεπζείαο ζηα παξαθάησ ζπλεξγεία θαη πξνκεζεπηέο θαη ε δαπάλε ηεο αλάζεζεο δελ ζα 

μεπεξλά θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο 2011 ην ζπλνιηθό πνζό ησλ 24.600 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ Φ.Π.Α 23% ηεο κε απ’ επζείαο αλάζεζεο  (άξζξν 20, παξ.13, Ν. 3731/2008) σο εμήο:  

1)ζηνλ Κ.Α.20.62.63.0000 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζό 17.100 €,  

2)ζηνλ Κ.Α.20.6264.0001 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξώζξσλ θαη θνξησηώλ» 

(Μεραλεκάησλ έξγνπ) πνζό 4.000 €,  

3)ζηνλ Κ.Α.:10.6263 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζό 2.000 €, θαη 

4)ζηνλ Κ.Α.20.6672.0001 «Αληαιιαθηηθά (ζθνύπεο) γηα ηα ζάξσζξα πνζό 1.500 €,  

κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ Αλνηθηνύ Γηεζλή δηαγσληζκνύ. 

ΠΛΔΟΓΔΗΑ ΝΣΖΚΑΡΥΛ 
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- «ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ. (Δπηζθεπή ειαζηηθώλ) 

- «Γ. ΘΑΡΠΑΓΝΟΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ.». (Δπηζθεπή ησλ εμαηκίζεσλ θαη ησλ θαηαιπηώλ) 

-  «ΙΔΘΗΥΡΑΘΖ ΗΥΑΛΛΖ» (Δπηζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ) 

θαη «ΣΑΣΑΚΗ» (γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην σο άλσ ειεθηξνινγηθό 

ζπλεξγείν) 

- «ΚΖΡΘΑΘΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ» (Δπηζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ) 

- «Β. ΘΑΟΑΒΗΑΠ & Δ. ΜΔΛΗΝΠ Ν.Δ.» (Δπηζθεπή i) ηνπ ζπζηήκαηνο αλαηξνπήο, ii) ηνπ 

ακαμώκαηνο, iii) ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ ) 

- «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΗΓΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ Α. ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ» (Δπηζθεπή ησλ ππεξθαηαζθεπώλ 

ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ) 

- «ΠΡΟΝΓΓΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.»  

Δξγαζίεο θαλνπνηΐαο επηβαηεγώλ θαη εκηθνξηεγώλ νρεκάησλ 

 - “ΚΞΙΔΡΠΝΠ Α.Δ.”  

√ Γεληθό πιύζηκν- γξαζζάξηζκα ,  

√ εμσηεξηθό πιύζηκν (θξεζθάξηζκα): 

α) Απνξξηκκαηνθόξσλ κεγάινπ κεγέζνπο  

β) Απνξξηκκαηνθόξσλ κηθξνύ κεγέζνπο 

γ) Αλνηθηώλ αλαηξεπόκελσλ θνξηεγώλ  

δ) αξώζξσλ, 

θαη 

- «ΑΦΝΗ ΒΑΚΒΝΓΑΘΖ Ν.Δ.» 

• Γεληθό πιύζηκν ήηνη:  

√ εζσηεξηθό-εμσηεξηθό-θηλεηήξα-ζαζί,   

√ εμσηεξηθό θαη εζσηεξηθό πιύζηκν  

√ Δμσηεξηθό πιύζηκν:  

α) επηβαηεγώλ  

β) κηθξώλ εκηθνξηεγώλ  

γ) κεγάισλ εκηθνξηεγώλ  

δ) εκηθνξηεγώλ κε ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα   

6) πιύζηκν δηθύθισλ 

- «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ Α.Δ.Β.Δ.» (πληήξεζε θαη 

επηζθεπή ηνπ ζαξώζξνπ ηνπ Γήκνπ κάξθαο UNIECO) 
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- «ΓΔΚΑΘ Α.Δ.» (πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ζαξώζξνπ ηνπ Γήκνπ κάξθαο RAVO) 

- «Β. & Γ. ΚΑΛΡΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.»  

 (Δπηζθεπή ζπζηήκαηνο αλαξηήζεσλ ησλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ) 

- «ΛΗΘΝΙΑΝ ΔΞΗΡΟΝΞΑΘΖ» (Δπηζθεπή ησλ αλαινγηθώλ ηαρνγξάθσλ) 

- «Ξ. ΘΔΝΓΝΠΗΝ ΔΞΔ» (Δπηζθεπή ησλ ςεθηαθώλ ηαρνγξάθσλ) 

- «ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ  ΑΛΓΟΔΑΠ – ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ Ν.Δ.» 

(Δξγαζίεο θαλνπνηίαο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ) 

-  «ΡΑΘΖΠ ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝΠ.»  

(πληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξώζξνπ ηνπ Γήκνπ κάξθαο IVECO) 

- «DYNAMOTORS Α.Δ.» (πληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ κάξθαο CITROËN, MITSUBISHI θαη 

PIAGGIO) 

- «ΘΝΡΠΝΚΞΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.» (πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο HONDA) 

- «ΡΠΑΛΡΔΟΗΓΝ ΘΟΗΑΘΖ» (πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο PIAGGIO) 

- ΚΝΡΝΓΗΘΡΝ Α.Δ.» (πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο YAMAXA, 

KAWASAKI, MODENAS, DAYTONA) 

- «ΔΘ. & ΚΗΣ. ΘΝΗΙΗΑΟΗΓΖ & ΗΝΗ Ν.Δ.» 

(πληήξεζε θαη επηζθεπή i) ηνπ θηλεηήξα, ii) ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο MERCEDES, 

MAN, IVECO, SCANIA) 

- «ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΑΟΑΚΝΡΠΝΠ» 

(πληήξεζε θαη επηζθεπή i) ηνπ θηλεηήξα, ii) ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο ησλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο VOLVO ΚΑΙ 

RENAULT) 

- «ΟΖΓΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΦΟΔΛΝΡΔΣΛΗΘΖ» 

(πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγώλ, απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγσλ) 

- «ΞΑΕΑΟΝΞΝΙΝΠ» (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο AUDI θαη SCODA) 

- «ΘΝΛΓΥΟ»  (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο PEUGEOT) 

- « AUTOPOINT A.E.»  (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο HYUNDAI) 

- «ΙΑΚΓΑ Α.Δ.»  (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο FIAT) 

- «ΟΔΛΖΙ Α.Δ.»  (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο DACIA) 

- «ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ - ΡΕΑΛΗΓΑΘΖΠ»   (πληήξεζε θαη επηζθεπή θνξησηή κάξθαο BOBCAT) 

- «ΘΝΛΡΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ»(πληήξεζε θαη επηζθεπή θνξησηή κάξθαο INTERNATIONAL) 
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-    ΓΔΙΖΞΔΡΖΠ – ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ Ν.Δ. (πξνκήζεηα βνπξηζώλ ζαξώζξσλ) 

    Παξαθαιε ίηα η  ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή  όπσο εγθξίλε η :  

Α)  Σελ απεπζε ίαο αλάζεζε ησλ αλσηέξσ εξγαζ ηώλ  ζηνπο αλσηέξσ πξνκεζεπηέο 

θαη  ζπλεξγε ία ,  

Β)  Σελ δ ηάζεζε (ςήθηζε) π ίζησζεο ζπλνιηθνύ πνζνύ € 24.600,00  κε Φ.Π.Α. ζε 

βάξνο ησλ:  

1)ζηνλ Κ.Α.20.62.63.0000 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζό 17.100 €,  

2)ζηνλ Κ.Α.20.6264.0001 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξώζξσλ θαη θνξησηώλ» 

(Μεραλεκάησλ έξγνπ) πνζό 4.000 €,  

3)ζηνλ Κ.Α.:10.6263 κε ηίηιν «πληήξεζε θαη επηζθεπή κεηαθνξηθώλ κέζσλ» πνζό 2.000 €, θαη 

4)ζηνλ Κ.Α.20.6672.0001 «Αληαιιαθηηθά (ζθνύπεο) γηα ηα ζάξσζξα πνζό 1.500 €,  

ηνπ ν ηθνλνκηθνύ έηνπο 2011.  

 

Ζ Νηθνλνκηθή Δπηηξνπή, αθνύ έιαβε ππόςε: 

1) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 86, ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 209 θαη ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 273 
ηνπ Ν. 3463/2006. 

2) Σηο παξ. 9 θαη 10 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο πξνζηέζεθαλ κε ηελ παξ. 13 
ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Ν. 3731/2008. 

3) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν. 2362/1995, όζνλ αθνξά ηα επηηξεπηά ρξεκαηηθά όξηα. 
4) Σελ αξηζκ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291/Β’/11-08-2010) Απόθαζε ηνπ Τπνπξγνύ 

Οηθνλνκηθώλ. 
5) Σελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ παξ. 3 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ Ν. 3536/2007. 
6) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ Π.Γ. 28/19801980 «Πεξί εθηειέζεσο έξγσλ θαη 

πξνκεζεηώλ ησλ ΟΣΑ». 
7) Σηο δηαηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ Κώδηθα (Ν. 3463/06) θαη ηδηαίηεξα  ηελ παξ. 1 

θαη ηελ παξ 4 ηνπ άξζξνπ 209 ηνπ Ν. 3463/06, όπσο αλαδηαηππώζεθε κε ηελ κε ηελ παξ.3 
ηνπ άξζξνπ 22 ηνπ Ν.3536/07 

8) Σν ΠΓ 59/2007 θαη ΠΓ 60/2007 
9) Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 55 παξ.1 ηνπ Ν. 2238/94 
10) Σελ ππ αξηζκ 3373/390/75 απόθαζεο ΤΠ. ΠΡ. ΚΤΒ Πεξί θαζνξηζκνύ δηαδηθαζίαο επηζθεπήο, 

ζπληεξήζεσο, αγνξάο αληαιιαθηηθώλ θαη πξνκήζεηαο θαπζίκσλ θαη ιηπαληηθώλ θιπ ησλ 
απηνθηλήησλ – νρεκάησλ Γεκνζίνπ, ΟΣΑ & ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ θιπ πεξί σλ ην άξζξν 1 ηνπ 
ΝΓ 2396/53  

11)  Σελ ππ αξηζκ 4993/745/75 απόθαζεο ΤΠ. ΠΡ. ΚΤΒ  
12) Σν ΝΓ 2396/53 Πεξί θαλνληζκνύ ρξήζεσο θαη θηλήζεσο απηνθηλήησλ – νρεκάησλ 

Γεκνζίνπ, ΟΣΑ   & ησλ ελ γέλεη ΝΠΓΓ θαη ηηο ινηπέο εξκελεπηηθέο δηαηάμεηο. 

13) Σε κε αξηζ. 11.389/1993 απόθαζε ηνπ Τπ. Δζσηεξηθώλ ’’Δληαίνο Καλνληζκόο πξνκεζεηώλ 

Οξγαληζκώλ Σνπηθήο Aπηνδηνίθεζεο (Δ. Κ. Π. Ο. Σ. Α.)’’ 

14) Σηο αλαγξαθόκελεο εξγαζίεο επηζθεπήο όπσο ιεπηνκεξώο ζα αλαθέξνληαη ζην 

ζπληαζζόκελν ΓΔΛΣΙΟ ΔΠΙΚΔΤΗ ΟΥΗΜΑΣΟ πνπ θάζε θνξά ζα εθδίδεηαη από ηελ 

αξκόδηα επηηξνπή  

15) Σηο πηζηώζεηο πνπ έρνπλ εγγξαθεί ζηνλ πξνϋπνινγηζκό εμόδσλ νηθ. έηνπο 2011. 

16) Σελ κε αξηζ. 192/2011 απόθαζε ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ 
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        κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε, 
 

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ  ΝΚΝΦΥΛΑ 

 Δγθξίλεη ηελ απεπζείαο αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ γηα ηε ζπληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ 

κεραλνθίλεηνπ εμνπιηζκνύ Γήκνπ κέρξη ηελ νινθιήξσζε ησλ δηαδηθαζηώλ ηνπ δηεζλνύο 

αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ ζηνπο θάησζη: 

- «ΞΑΛΝΠΑΘΖΠ Α.Δ. (Δπηζθεπή ειαζηηθώλ) 

- «Γ. ΘΑΡΠΑΓΝΟΖΠ & ΠΗΑ Δ.Δ.». (Δπηζθεπή ησλ εμαηκίζεσλ θαη ησλ θαηαιπηώλ) 

-  «ΙΔΘΗΥΡΑΘΖ ΗΥΑΛΛΖ» (Δπηζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ) 

θαη «ΣΑΣΑΚΗ» (γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ πιηθώλ πνπ ρξεζηκνπνηεί ην σο άλσ ειεθηξνινγηθό 

ζπλεξγείν) 

- «ΚΖΡΘΑΘΖ ΘΥΛΠΡΑΛΡΗΛΝ» (Δπηζθεπή ησλ ειεθηξνινγηθώλ ζπζηεκάησλ) 

- «Β. ΘΑΟΑΒΗΑΠ & Δ. ΜΔΛΗΝΠ Ν.Δ.» (Δπηζθεπή i) ηνπ ζπζηήκαηνο αλαηξνπήο, ii) ηνπ 

ακαμώκαηνο, iii) ησλ πδξαπιηθώλ ζπζηεκάησλ ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ ) 

- «ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΔΗΓΗΘΥΛ ΘΑΡΑΠΘΔΥΛ Α. ΘΑΝΠΖΠ Α.Δ» (Δπηζθεπή ησλ ππεξθαηαζθεπώλ 

ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ) 

- «ΠΡΟΝΓΓΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.»  

Δξγαζίεο θαλνπνηΐαο επηβαηεγώλ θαη εκηθνξηεγώλ νρεκάησλ 

 - “ΚΞΙΔΡΠΝΠ Α.Δ.”  

√ Γεληθό πιύζηκν- γξαζζάξηζκα ,  

√ εμσηεξηθό πιύζηκν (θξεζθάξηζκα): 

α) Απνξξηκκαηνθόξσλ κεγάινπ κεγέζνπο  

β) Απνξξηκκαηνθόξσλ κηθξνύ κεγέζνπο 

γ) Αλνηθηώλ αλαηξεπόκελσλ θνξηεγώλ  

δ) αξώζξσλ, 

θαη 

- «ΑΦΝΗ ΒΑΚΒΝΓΑΘΖ Ν.Δ.» 

• Γεληθό πιύζηκν ήηνη:  

√ εζσηεξηθό-εμσηεξηθό-θηλεηήξα-ζαζί,   

√ εμσηεξηθό θαη εζσηεξηθό πιύζηκν  

√ Δμσηεξηθό πιύζηκν:  

α) επηβαηεγώλ  

β) κηθξώλ εκηθνξηεγώλ  
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γ) κεγάισλ εκηθνξηεγώλ  

δ) εκηθνξηεγώλ κε ππξνζβεζηηθό ζπγθξόηεκα   

6) πιύζηκν δηθύθισλ 

- «ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΑ ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛΡΗΘΥΛ ΠΠΡΖΚΑΡΥΛ Α.Δ.Β.Δ.» (πληήξεζε θαη 

επηζθεπή ηνπ ζαξώζξνπ ηνπ Γήκνπ κάξθαο UNIECO) 

- «ΓΔΚΑΘ Α.Δ.» (πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ζαξώζξνπ ηνπ Γήκνπ κάξθαο RAVO) 

- «Β. & Γ. ΚΑΛΡΖΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.»  

 (Δπηζθεπή ζπζηήκαηνο αλαξηήζεσλ ησλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ) 

- «ΛΗΘΝΙΑΝ ΔΞΗΡΟΝΞΑΘΖ» (Δπηζθεπή ησλ αλαινγηθώλ ηαρνγξάθσλ) 

- «Ξ. ΘΔΝΓΝΠΗΝ ΔΞΔ» (Δπηζθεπή ησλ ςεθηαθώλ ηαρνγξάθσλ) 

- «ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ  ΑΛΓΟΔΑΠ – ΠΑΚΑΟΡΕΖΠ ΑΛΡΥΛΗΝΠ Ν.Δ.» 

(Δξγαζίεο θαλνπνηίαο απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ) 

-  «ΡΑΘΖΠ ΙΚΞΔΟΝΞΝΙΝΠ.»  

(πληήξεζε θαη επηζθεπή ζαξώζξνπ ηνπ Γήκνπ κάξθαο IVECO) 

- «DYNAMOTORS Α.Δ.» (πληήξεζε θαη επηζθεπή νρεκάησλ κάξθαο CITROËN, MITSUBISHI θαη 

PIAGGIO) 

- «ΘΝΡΠΝΚΞΝΠ & ΠΗΑ Ν.Δ.» (πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο HONDA) 

- «ΡΠΑΛΡΔΟΗΓΝ ΘΟΗΑΘΖ» (πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο PIAGGIO) 

- ΚΝΡΝΓΗΘΡΝ Α.Δ.» (πληήξεζε θαη επηζθεπή δηθύθισλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο YAMAXA, 

KAWASAKI, MODENAS, DAYTONA) 

- «ΔΘ. & ΚΗΣ. ΘΝΗΙΗΑΟΗΓΖ & ΗΝΗ Ν.Δ.» 

(πληήξεζε θαη επηζθεπή i) ηνπ θηλεηήξα, ii) ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο ησλ απνξξηκκαηνθόξσλ θαη ησλ θνξηεγώλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο MERCEDES, 

MAN, IVECO, SCANIA) 

- «ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΘΑΟΑΚΝΡΠΝΠ» 

(πληήξεζε θαη επηζθεπή i) ηνπ θηλεηήξα, ii) ηνπ ζπζηήκαηνο δηεύζπλζεο, iii) ηνπ ζπζηήκαηνο 

κεηάδνζεο θίλεζεο ησλ θνξηεγώλ θαη απνξξηκκαηνθόξσλ ηνπ Γήκνπ κάξθαο VOLVO ΚΑΙ 

RENAULT) 

- «ΟΖΓΑΠ ΓΔΥΟΓΗΝΠ – ΦΟΔΛΝΡΔΣΛΗΘΖ» 

(πληήξεζε θαη επηζθεπή ηνπ ζπζηήκαηνο πέδεζεο ησλ θνξηεγώλ, απνξξηκκαηνθόξσλ θαη 

κεραλεκάησλ έξγσλ) 

- «ΞΑΕΑΟΝΞΝΙΝΠ» (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο AUDI θαη SCODA) 

- «ΘΝΛΓΥΟ»  (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο PEUGEOT) 
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- « AUTOPOINT A.E.»  (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο HYUNDAI) 

- «ΙΑΚΓΑ Α.Δ.»  (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο FIAT) 

- «ΟΔΛΖΙ Α.Δ.»  (πληήξεζε θαη επηζθεπή επηβαηεγνύ κάξθαο DACIA) 

- «ΣΟΗΠΡΝΓΝΙΝ - ΡΕΑΛΗΓΑΘΖΠ»   (πληήξεζε θαη επηζθεπή θνξησηή κάξθαο BOBCAT) 

- «ΘΝΛΡΝΞΝΙΝΠ ΗΥΑΛΛΖΠ»(πληήξεζε θαη επηζθεπή θνξησηή κάξθαο INTERNATIONAL) 

-    ΓΔΙΖΞΔΡΖΠ – ΟΝΚΔΙΗΥΡΖΠ Ν.Δ. (πξνκήζεηα βνπξηζώλ ζαξώζξσλ) 

 

        Ζ απόθαζε απηή πήξε αξηζκό      78/2011 

 

 Μεηά ηελ εμάληιεζε ησλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ν Πξόεδξνο θήξπμε ηελ ιήμε 

ηεο πλεδξίαζεο. 

 Αθνύ ζπληάρζεθε θαη αλαγλώζζεθε ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ: 

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ     ΡΑ ΚΔΙΖ 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ      Σαλαθνύιαο Αζαλάζηνο 

      Ιάβδα Λέιιε 

Αθξηβέο Απόζπαζκα   Βαθηξηδή Ρηηίθα 

Από ην Πξαθηηθό ηεο  8εο   Γνπλδνπιάθε Διέλε 

πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο                       Πνπκπαζάθε-Ξαπαδεκνύιε Θωλ/λα 

Δπηηξνπήο ζηηο 15 Ινπλίνπ 2011                  Σαξνθόπνο Ξαληειήο 

Φπρηθό 17/06/2011 

      Ν ΓΖΚΑΟΣΝΠ 

 

ΞΑΛΡΔΙΖΠ ΜΟΗΓΑΘΖΠ 
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