
 
 
 
 
  
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
 
Στο Χαλάνδρι, την 05/04/2016

Επισκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 543/2014, 
Απόφαση Δημάρχου, προκειμένου να αποφασίσει για την ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών 
και της προμήθειας ανταλλακτικών για το αυτοκίνητο όχημα του Δήμου, με αριθμ
ΚΗΟ5935. 
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, ήταν παρόντες οι:

1. Κατσαρλίνος Σπυρίδων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
2. Γεωργόπουλος Ιωάννης, ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων
3. Κλειάσιος Ανδρέας, ΤΕ Εργοδηγών

Η Επιτροπή, έχοντας υπόψη:  Την υπ’ αρ. 236/05-04-2016  Την αναγκαιότητα ανάθεσης των εργασιών επισκευής και προμήθειας των ανταλλακτικών ως 
αναλυτικά αναφέρονται στην με αρ Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 3373/390/20 Την υπ’ αρ. 52/2016 Απόφαση 
πίστωσης σε βάρος του προϋπολογισμού ΟΕ2016 
ανταλλακτικά οχημάτων και μηχανημάτων 
εκδοθούν επ’ ονόματι των δικαιούχων προς είσπραξη. Τις Δύο (2) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές:

I. Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε. 
II. Γ. ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.

 

Για την αποκατάσταση της έκτακτης βλάβης του  Οι προμήθειες των αναγκαίων ανταλλακτικών να ανατεθούν στην εταιρεία Α.Ε., στην τιμή των 802,55 Οι εργασίες επισκευής να ανατεθούν στην εταιρεία 
297,50€, συν ΦΠΑ 23% (68,43
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Αναπληρωματικά μέλη(ΑΔΑ:ΒΙΦΥΩΗΔ-ΠΟΩ): ΚΑΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΕ Μηχανοτεχνίτης), ΜΠΑΚΑΣ ΣΙΜΟΣ (ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας), ΤΡΙΛΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (ΔΕ Τεχνίτης Σιδηρουργός)  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 

Τηλ: 210 6895836 
Fax: 210 6853330 
mailto     : tkesom@halandri.gr  
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ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΒΛΑΒΗΣ 
/2016, στα γραφεία του Δήμου, συνήλθε η Επιτροπή Συντήρησης &

Επισκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 543/2014, 
Απόφαση Δημάρχου, προκειμένου να αποφασίσει για την ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών 
και της προμήθειας ανταλλακτικών για το αυτοκίνητο όχημα του Δήμου, με αριθμ
Στη συνεδρίαση της επιτροπής, ήταν παρόντες οι: 

Κατσαρλίνος Σπυρίδων, ΔΕ Μηχανοτεχνιτών 
Γεωργόπουλος Ιωάννης, ΔΕ Τεχνιτών Αμαξωμάτων 
Κλειάσιος Ανδρέας, ΤΕ Εργοδηγών 

 Εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος 
Την αναγκαιότητα ανάθεσης των εργασιών επισκευής και προμήθειας των ανταλλακτικών ως 
αναλυτικά αναφέρονται στην με αρ. 236/05-04-2016 Βεβαίωση Συνεργείου του Δήμου μας.

3373/390/20-3-1975 απόφασης του υπουργού Προεδρίας
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά στην έγκριση 

ης σε βάρος του προϋπολογισμού ΟΕ2016 για την «Επισκευή, συντήρηση και 
οχημάτων και μηχανημάτων έργου». Τα σχετικά χρηματικά εντάλματα θα 

εκδοθούν επ’ ονόματι των δικαιούχων προς είσπραξη. 
Τις Δύο (2) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές:

Γ. ΚΟΥΣΟΥΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Για την αποκατάσταση της έκτακτης βλάβης του ανωτέρω οχήματος-μηχανήματος έργου:
Οι προμήθειες των αναγκαίων ανταλλακτικών να ανατεθούν στην εταιρεία 

802,55 €, συν ΦΠΑ 23% (184,58 €) δηλ. σύνολο 
εργασίες επισκευής να ανατεθούν στην εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε

68,43 €), δηλ. σύνολο 365,93 € 

ΠΟΩ): ΚΑΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΕ Μηχανοτεχνίτης), ΜΠΑΚΑΣ ΣΙΜΟΣ (ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας), ΤΡΙΛΛΑΣ 

Χαλάνδρι,  

Προς: Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε.  ΑΦΜ: 094036579  Κοιν: Τμήμα Προμηθειών 

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ 

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ  

, στα γραφεία του Δήμου, συνήλθε η Επιτροπή Συντήρησης & 
Επισκευής Αυτοκινήτων Οχημάτων του Δήμου, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ’ αριθμ. 543/2014, 
Απόφαση Δημάρχου, προκειμένου να αποφασίσει για την ανάθεση των επισκευαστικών εργασιών 
και της προμήθειας ανταλλακτικών για το αυτοκίνητο όχημα του Δήμου, με αριθμό κυκλοφορίας 

Εντολή επιθεώρησης και επισκευής οχήματος του ΤΚΕΣΟΜ. 
Την αναγκαιότητα ανάθεσης των εργασιών επισκευής και προμήθειας των ανταλλακτικών ως 

Βεβαίωση Συνεργείου του Δήμου μας. 
1975 απόφασης του υπουργού Προεδρίας 

που αφορά στην έγκριση 
«Επισκευή, συντήρηση και 

σχετικά χρηματικά εντάλματα θα 
Τις Δύο (2) προσφορές που υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές: 

μηχανήματος έργου: 
Οι προμήθειες των αναγκαίων ανταλλακτικών να ανατεθούν στην εταιρεία Α. ΚΑΟΥΣΗΣ 

σύνολο 987,13 € Α. ΚΑΟΥΣΗΣ Α.Ε., στην τιμή των 

ΠΟΩ): ΚΑΖΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (ΔΕ Μηχανοτεχνίτης), ΜΠΑΚΑΣ ΣΙΜΟΣ (ΔΕ Εποπτών Καθαριότητας), ΤΡΙΛΛΑΣ 

Χαλάνδρι,       05/04/2016 
Αριθμ. Απόφ. :  236  

ΑΔΑ: ΩΦΟΞΩΗΔ-ΑΗ1
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