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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..8η/2020.. 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ        της 11
ης

-02-2020 

Οικονομική Επιτροπή 
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     

Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..61/2020.. 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

 Από το Πρακτικό της..8ης/11-02-2020...Δημόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονομικής Επιτροπής. 
Σήμερα την ..11η Φεβρουαρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια ΤΑΚΤΙΚΗ  συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου  Διονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..3608/07-02-2020..πρόσκλησης  του Αντιπροέδρου κ. 
Ιωάννη Τσουδερού, κατόπιν απουσίας του Δημάρχου και Προέδρου της Επιτροπής, 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 1ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την Προμήθεια Οστεοφυλακίων και Μεταλλικών 
Κιβωτιδίων στα Κοιμητήρια των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Διονύσου συνολικής 
προϋπολογιζόμενης αξίας 65.224,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%». 
ΘΕΜΑ  2ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού 
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Παροχής Υπηρεσίας Ηχητικής και 
Φωτιστικής Κάλυψης των Εκδηλώσεων του Δήμου Διονύσου” συνολικού 
προϋπολογισμού πενήντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων ενενήντα έξι ευρώ και δεκαέξι 
λεπτών (59.996,16€) συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ». 

 ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 24467/28-6-2019 
(19SYMV005192616  2019-7-01)σύμβασης για την «Υπηρεσίες Ρυμούλκησης - 
Μεταφοράς Βαρέων Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με το άρθρο 
132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 

 ΘΕΜΑ  4ο:«Έγκριση  Πρακτικών  Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάδειξη προσωρινού 
αναδόχου  για υπηρεσίες κλαδέματος και κοπής υψηλών – επικίνδυνων δένδρων». 
ΘΕΜΑ 5ο:«Έγκριση χρονικής παράτασης της αριθ. 13238/19-3-2019 (18 
SYMV004659313 2019-03-21 )  σύμβασης για την «Προμήθεια Φρέσκου Παστεριωμένου 
Γάλατος για χορήγηση στους δικαιούχους εργαζομένους του Δήμου Διονύσου», 
σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 
ΘΕΜΑ   6ο:«Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του υπαλλήλου 
του Δήμου Βενιέρη Κωνσταντίνου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού». 
ΘΕΜΑ   7ο:«Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων». 
ΘΕΜΑ  8ο:«Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την καταβολή δαπάνης 
(οικονομική συμμετοχή) για αποκατάσταση ζημιάς που προκλήθηκε σε δίκτυο του 
ΔΕΔΔΗΕ στην οδό Πελοποννήσου στην ΔΕ Σταμάτας και οικονομική συμμετοχή για 
επαύξηση ισχύος του Δημοτικού Καταστήματος Ροδόπολης». 
ΘΕΜΑ 9ο:«Εξειδίκευση πίστωσης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου ως 
συνδιοργανωτή στις σχολικές εκδηλώσεις εντός των ΠΠΚ του Δήμου». 
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ΘΕΜΑ 10ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
ΘΕΜΑ  11ο:«Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΔΡΥΜΑ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για την ενίσχυση της Παιδικής & Νεανικής 
χορωδίας του  Δήμου Διονύσου». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη: 
 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Τσουδερός Ιωάννης, Aντιπρόεδρος.       1. Καλαφατέλης Ιωάννης   
2. Κριεμάδης Στέφανος             2. Κουριδάκης Κωνσταντίνος  
3. Φώτος Βασίλειος     
4. Λακαφώση Παναγιώτα  
5. Ζαμάνης Διονύσιος 
6. Τσούκας Παναγιώτης    
7. Τσεβάς Χρήστος 

                                                                                              
      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ.Σερασκέρη Εμμανουήλ, Υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου. 
 
Αριθμός Απόφασης: 61/2020 
 

 ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 24467/28-6-2019 
(19SYMV005192616  2019-7-01)σύμβασης για την «Υπηρεσίες Ρυμούλκησης - 
Μεταφοράς Βαρέων Οχημάτων - Μηχανημάτων Έργου», σύμφωνα με το άρθρο 
132 παρ. 1 περ. γ’ του Ν4412/2016». 

 
       O προεδρεύων Αντιπρόεδρος  έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση. 
 
Έχοντας υπόψη: 
 
Σύμφωνα, με την περιπτ. (η) της παρ. 1 του άρθρου 3 «Αρμοδιότητες οικονομικής 
επιτροπής δήμων και περιφερειών» του  Ν. 4623/19 (ΦΕΚ 134/09.08.2019 τεύχος Α’), το 
άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010) 
τροποποιείται ως εξής: η Οικονομική Επιτροπή «Αποφασίζει αιτιολογημένα τροποποίηση 
άπαξ έως πέντε τοις εκατό (5%) του φυσικού ή οικονομικού αντικειμένου συμβάσεων στη 
βάση της ισχύουσας νομοθεσίας. Στις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου εγκρίνει το 
πρωτόκολλο παραλαβής με αιτιολογημένη απόφασή της.» 
 
Σύμφωνα, με την Οδηγία 22/2017 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., η σχετική περιπτωσιολογία 
επιτρεπτών τροποποιήσεων δεν είναι ενδεικτική, αλλά περιοριστική, ήτοι μόνο στις 
συγκεκριμένες περιπτώσεις και με τήρηση σωρευτικά των οικείων, κατά περίπτωση, 
προϋποθέσεων, επιτρέπεται η τροποποίηση της αρχικής σύμβασης, χωρίς να 
ακολουθήσει η αναθέτουσα αρχή νέα διαδικασία ανάθεσης.  
 
Σε κάθε περίπτωση επισημαίνεται ότι, για την εφαρμογή των σχετικών διατάξεων που 
ρυθμίζουν τις επιτρεπτές τροποποιήσεις, θα πρέπει να πληρούνται σωρευτικά οι 
προϋποθέσεις, που επιτάσσουν οι οικείες διατάξεις, όπως παρατίθενται στη συνέχεια.  
Επισημαίνεται ότι οι διατάξεις περί τροποποιήσεων, ανά περίπτωση, καταλαμβάνουν 
τόσο τις συμβάσεις άνω των ορίων όσο και τις συμβάσεις κάτω των ορίων, καθώς, 
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σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 2 του ν.4412/2016: «Οι 
διατάξεις του παρόντος εφαρμόζονται, με την επιφύλαξη των παραγράφων 3 έως 7, σε 
όλες τις συμβάσεις των περιπτώσεων α΄ και β΄, ανεξαρτήτως είδους και εκτιμώμενης 
αξίας αυτών, εκτός αν άλλως ορίζεται στις επιμέρους διατάξεις αυτού.». Το ίδιο ισχύει και 
ως προς τις συμβάσεις παραχώρησες έργων και υπηρεσιών, ήτοι οι διατάξεις νόμου 
4413/2016 που αφορούν στην τροποποίηση των συμβάσεων εφαρμόζονται ανεξάρτητα 
από την εκτιμώμενη αξία της σύμβασης παραχώρησης. (ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017) 
 
Στην παράγραφο 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 καθορίζονται τα κριτήρια που 
καθιστούν την τροποποίηση της αρχικής σύμβασης ουσιώδη, ήτοι τροποποίηση που 
επιτάσσει την εκκίνηση νέας διαδικασίας σύναψης σύμβασης εκ μέρους της αναθέτουσας 
αρχής. Ειδικότερα, σύμφωνα με τις εθνικές διατάξεις, οι οποίες ενσωματώνουν τις 
αντίστοιχες ρυθμίσεις των Οδηγιών, η τροποποίηση της σύμβασης, κατά τη διάρκειά της, 
θεωρείται ουσιώδης με την έννοια ότι καθιστά τη σύμβαση ουσιωδώς διαφορετική, ως 
προς τον χαρακτήρα, από την αρχικώς συναφθείσα στις ανωτέρω περιπτώσεις (α) έως 
(δ), οι οποίες μπορεί να συντρέχουν εναλλακτικά και δεν απαιτείται η σωρευτική 
συνδρομή τους.(ΕΑΑΔΗΣΥ Οδηγία 22/2017). 
Σε κάθε περίπτωση, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρ. 132 του 
Ν4412/2016, μία τροποποίηση θεωρείται ουσιώδης όταν πληροί μία ή περισσότερες από 
τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 
α) η τροποποίηση εισάγει όρους οι οποίοι, εάν είχαν αποτελέσει μέρος της αρχικής 
διαδικασίας σύναψης σύμβασης, θα είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών 
υποψηφίων από αυτούς που επιλέχθηκαν αρχικώς ή στην αποδοχή άλλης προσφοράς 
από εκείνη που επελέγη αρχικώς ή θα προσέλκυαν και άλλους συμμετέχοντες στη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης,  
β) η τροποποίηση αλλάζει την οικονομική ισορροπία της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο υπέρ του αναδόχου, κατά τρόπο που δεν προβλεπόταν στην αρχική σύμβαση ή 
συμφωνία-πλαίσιο,  
γ) η τροποποίηση επεκτείνει σημαντικά το αντικείμενο της σύμβασης ή της συμφωνίας-
πλαίσιο, 
δ) όταν νέος ανάδοχος υποκαθιστά εκείνον στον οποίο είχε ανατεθεί αρχικώς η σύμβαση 
σε περιπτώσεις διαφορετικές από τις προβλεπόμενες στην περίπτωση δ' της 
παραγράφου 1. (άρθρο 132 παρ.4 Ν.4412/2016). 
Οι συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα 
διαδικασία σύναψης σύμβασης όταν οι τροποποιήσεις, ανεξαρτήτως της αξίας τους, δεν 
είναι ουσιώδεις κατά την έννοια της παρ. 4. (άρθρο 132 παρ.1ε Ν.4412/2016). 
Στην περ. γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 ορίζεται ότι: «. Οι 
συμβάσεις και οι συμφωνίες-πλαίσιο μπορούν να τροποποιούνται χωρίς νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις:… 
γ) όταν πληρούνται σωρευτικά οι ακόλουθες προϋποθέσεις: αα) η ανάγκη τροποποίησης 
προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή 
αναθέτουσα αρχή, ββ) η τροποποίηση δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της σύμβασης, 
γγ) οποιαδήποτε αύξηση της τιμής δεν υπερβαίνει το 50% της αξίας της αρχικής 
σύμβασης ή της συμφωνίας- πλαίσιο.» [2] Σε περίπτωση διαδοχικών τροποποιήσεων, η 
σωρευτική αξία των τροποποιήσεων αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% της αξίας 
της αρχικής σύμβασης ή της συμφωνίας-πλαίσιο», 
Με την υπ΄αριθ 2828/20141/23-5-2019  ΑΔΑ : ΨΕΕΕΩ93-5ΥΓ  19ΑWRDOO5001269  
2019-05-23 Απόφαση Δημάρχου ανατέθηκε η υπηρεσία « Ρυμούλκησης Μεταφοράς 
οχημάτων και λοιπού εξοπλισμού» στην εταιρία «ΠΙΠΙΛΙΚΑΚΗΣ Δ. ΧΡΗΣΤΟΣ με ΑΦΜ 
019827605 ΔΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ και με έδρα επί ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 70 ΤΚ 152 31  
και υπογράφθηκε η αριθ πρωτ. 24467/28-6-2019  Σύμβασης (ΑΔΑΜ:19SYMV005192616 
2019-7-01). 
Στο άρθρο 1 - «Αντικείμενο και προδιαγραφές » προβλέπεται:  

http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126460
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027510_S0000135072
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000236_N0000018911_N0000027510_S0000135072
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
http://www.dimosnet.gr/index.php?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000023676_N0000000020_N0000000037_N0000026980_N0000027251_S0000126590
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Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι εργασία μεταφοράς βαρέων οχημάτων , 
μηχανημάτων και εξοπλισμού μεγάλου βάρους - διαστάσεων για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.  
Όσον αφορά για τα βαρέα οχήματα ενδεικτικά πρόκειται για απορριμματοφόρα, 
πυροσβεστικά, ανατρεπόμενα φορτηγά, βυτιοφόρα, λεωφορεία και τράκτορες (στα οποία 
το μικτό βάρος τους δε ξεπερνά τους 40t).  
Όσον αφορά τα μηχανήματα έργου ενδεικτικά πρόκειται για εκσκαφείς, φορτωτές, 
σάρωθρα και πολυμηχανήματα έργου..... 
Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν είναι δεσμευτικές και 
είναι δυνατή η αυξομείωση τους βάση των πραγματικών αναγκών κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης, χωρίς όμως να επιτρέπεται η υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου.   
καθώς και 
 Στο  άρθρο 3 - Οικονομικοί όροι -πληρωμές  
Στον πίνακα του προϋπολογισμού αναφέρονται οι μεταφορές των βαρέων οχημάτων 
εντός των ορίων του Δήμου ή εκτός των ορίων του Δήμου Διονύσου σε ακτίνα μικρότερη 
των 40 km. 
Με την αριθ. πρωτ. 380/22-10-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής αποφασίστηκε η 
αποδοχή της δωρεάν παραχώρησης του με αριθ. κυκλοφορίας ΚΥ 689 Πυροσβεστικού 
Οχήματος μάρκας STEYR, το οποίο παραχωρήθηκε στον Δήμο Διονύσου από την 
Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ( ΥΠΑ ) για  την κάλυψη των αναγκών του Δήμου  
Με την υπ΄αριθ.43626/20-11-2019  επιστολή της, η Δ/νση Περιβάλλοντος  ζητά την 
σύμφωνη γνώμη του αναδόχου για την τροποποίηση της 24467/28-6-2019  Σύμβασης 
(ΑΔΑΜ:19SYMV005192616 2019-7-01) χωρίς υπέρβαση του συμβατικού αντικειμένου 
για την μεταφορά του Πυροσβεστικού Οχήματος από την Υπηρεσία Πολιτικής 
Προστασίας    (ΥΠΑ ), το οποίο βρίσκεται στον αερολιμένα Θεσσαλονίκης  '' 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ '' 
Με το υπ αριθ. Πρωτ.45027/2-12-2019 έγγραφό του ο ανάδοχος αποδέχεται την 
τροποποίηση της σύμβασης και αποστέλλει την υπ’ αριθ. 46003/9-12-2019 οικονομική 
προσφορά του ποσού 1.984,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24%. 
Καθώς το συγκεκριμένο αίτημα τροποποίησης α) δεν μεταβάλλει τη συνολική φύση της 
σύμβασης, β) δεν επιφέρει οποιαδήποτε αύξηση της τιμή και γ) η ανάγκη τροποποίησης 
προέκυψε λόγω περιστάσεων που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν από μια επιμελή 
αναθέτουσα αρχή η δωρεάν παραχώρηση του υπ’ αριθ. ΚΥ 689 Πυροσβεστικού 
Οχήματος μάρκας STEYR από την Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας ( ΥΠΑ ) 
Κατόπιν των ανωτέρω και έχοντας υπόψη: 

1. Των άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010.  
2. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016. 
3. Την αριθμ.πρωτ. 24467/28-6-2019 (19SYMV005192616  2019-7-01)σύμβαση.  
4. Την υπ αριθ 380/22-10-2019 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την δωρεάν 

παραχώρηση πυροσβεστικού οχήματος.  
5. Την υπ’ αριθ.πρωτ. 43626/20-11-2019 επιστολή της Δ/νσης Περιβάλλοντος στον 

Ανάδοχο. 
6. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 45027/2-12-2019 απάντηση του αναδόχου. 
7. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 46003/9-12-2019 προσφορά του αναδόχου. 

 
καλείται η Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει: 

1. Την τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 24467/28-6-2019 
(19SYMV005192616  2019-7-01) Σύμβασης στο άρθρο 1. " Αντικείμενο και 
προδιαγραφές" αντί του .. «το μικτό τους βάρος δεν ξεπερνά τους 40t» ως εξής : 
«το μικτό τους  βάρος να είναι μεγαλύτερο των 40t»  και το άρθρο 3. ''Οικονομικοί 
όροι - πληρωμές''  αντί του «σε ακτίνα μικρότερη των 40km»   ως εξής : «και σε 
ακτίνα μεγαλύτερη των 40km» 
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2. Την αποδοχή της οικονομικής προσφοράς του αναδόχου για την μεταφορά του 
Πυροσβεστικού Οχήματος από τον αερολιμένα Θεσσαλονίκης               " 
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" ποσού 1984,00€ συμπ/νου ΦΠΑ 24% και χωρίς υπέρβαση 
συνολικού συμβατικού αντικειμένου. 

  Κατά τ’ άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ.Πρωτ.24467/28-6-2019   
 (19SYMV005192616  2019-7-01) Σύμβασης ως έχουν.  

 
 
Η Οικονομική επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
 Την εισήγηση. 
 Τις διατάξεις των  άρθρων 65 και 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και 

ισχύουν. 
 Τις διατάξεις του άρθρου 2, 132 παρ.1, 2 και 4  του Ν. 4413/2016. 
 Την υπ΄αριθ 2828/20141/23-5-2019  Απόφαση Δημάρχου. 
 Την υπ΄αριθ 380/22-10-2019 Α.Ο.Ε. 
 Την υπ’ αριθ πρωτ. 24467/28-6-2019  Σύμβαση. 
 Το υπ΄αριθ.43626/20-11-2019  έγγραφο της Δ/νσης Περιβάλλοντος.  
 Το υπ αριθ πρωτ 45027/2-12-2019 έγγραφό του  αναδόχου. 
 Την υπ΄αριθ. πρωτ 46003/9-12-2019 προσφορά του αναδόχου. 
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 

απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 
 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
1. Εγκρίνει την τροποποίηση - συμπλήρωση της αριθμ. πρωτ. 24467/28-6-2019 

(19SYMV005192616  2019-7-01) Σύμβασης στο άρθρο 1."Αντικείμενο και 
προδιαγραφές" αντί του …«το μικτό τους βάρος δεν ξεπερνά τους 40t» ως εξής: 
«το μικτό τους  βάρος να είναι μεγαλύτερο των 40t»  και το άρθρο 3. ''Οικονομικοί 
όροι - πληρωμές''  αντί του «σε ακτίνα μικρότερη των 40km»  ως εξής: «και σε 
ακτίνα μεγαλύτερη των 40km». 
 

2. Αποδέχεται  την οικονομική προσφορά του αναδόχου για την μεταφορά του 
Πυροσβεστικού Οχήματος από τον αερολιμένα Θεσσαλονίκης            
ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ποσού 1984,00 ΕΥΡΩ και χωρίς υπέρβαση συνολικού συμβατικού 
αντικειμένου. 
Κατά τ’ άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ.Πρωτ.24467/28-6-2019Σύμβασης ως 
έχουν.  

 
       Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος 
«Διαύγεια». 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 

   Τσουδερός Ιωάννης 
 

Αντιδήμαρχος 
Οικονομικών  & 

Διοικητικών Υπηρεσιών  

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κριεμάδης Στέφανος 
2. Φώτος Βασίλειος 
3. Λακαφώση Παναγιώτα 
4. Ζαμάνης Διονύσιος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Τσεβάς Χρήστος 
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Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή:     

- Γραφείο Δημάρχου. 
- Δ/νση  Οικονομικών. 
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