
                                                                     ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ            22/ 4/2016 
                                                                     ΑΡ.ΠΡΩΤ.:                4648 
     
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 
∆ΗΜΟΣ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ                       Σ Υ Ν Ε ∆ Ρ Ι ΑΣ Η    20/4/2016 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗ   ΑΡΙΘΜ.  94 

 
Πρακτικό της µε αριθµό 10ης/20.4.2016,  συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου του ∆ήµου Καισαριανής, την 20η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 
2016.    
 
Στην  Καισαριανή  σήµερα,20/4/2016, ηµέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα  19:00 µ. µ , 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα οδός Βρυούλων και Κλαζοµενών , 
ύστερα από την µε αριθµό πρωτ. 4353 /15.4.2016, πρόσκληση  του 
Προέδρου του,  που επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 
 
∆ιαπιστώθηκε πως υπάρχει νόµιµη απαρτία δεδοµένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) µελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι ένα (21) µέλη και 
ονοµαστικά οι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
∆ηµοτικοί Σύµβουλοι                                        ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 
                                       
                                                                        

    Κατηµερτζής Γεώργιος  Πρόεδρος ∆.Σ.           
 
  1. Πολυχρονάκης Συµεών 1. Βεχλίδη Μαρία 
  2. Γεωργοπούλου Κανέλλα 2. Εξαρχόπουλος Αθανάσιος 
  3. Περρής Ιωάννης 3. Κοντόσταυλος Γεώργιος 
  4. Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος 4. Καµπάκας Αντώνης 
  5. Καραβασίλης Εµµανουήλ 5. Ιωαννίδης Θεόδωρος 
  6. Χριστοφής Μιχαήλ  6. Μαζαράκη Έλλη 
  7. Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  
  8. Κολοβού Κων/να  
  9. Τσιτσιρίδης Ιωσήφ  
10. Παπαγιάννης Ιωάννης  
11. Αξιώτης Χρήστος  
12. Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα    
13. Βασιλάκη Αικατερίνη  
14. Κατσαρέλης Νικόδηµος  
15. Σοφιανόπουλος  Γεώργιος  
16. Γαβρίλης  Γεώργιος  
17. Βούρλος ∆ηµήτρης  
18. Λυκούδης Αλεβίζος  
19. Βοσκόπουλος Χρήστος  
20. Αντωνόπουλος ∆ηµήτρης  



21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
 
 
     Στην συνεδρίαση παρόντες ήταν επίσης ο  ∆ήµαρχος κ.   Σταµέλος Ηλίας   
και η δηµοτική υπάλληλος Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών 
της συνεδρίασης. 
 
 

ΘΕΜΑ: Έγκριση απόφασης για προµήθεια ή ενοικίασης λεωφορείου για 
την ∆ηµοτική Συγκοινωνία. 
  
 
 
 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέµα της  ηµερήσιας 
διάταξης θέτει υπόψη των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου την εισήγηση 
του Αντιδηµάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος κ. Περρή 
Ιωάννη    η   οποία έχει ως εξής:    
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∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ 
 
 

Σε ότι αφορά τη δηµοτική συγκοινωνία γνωρίζουµε  την ποιότητα των λεωφορείων που 
αγοράστηκαν το 2006 (συναρµολόγηση από διαφορετικές µάρκες), και είχε σαν αποτέλεσµα από την 
αρχή να παρουσιάζουν τεχνικά προβλήµατα και έλλειψη ανταλλακτικών. Αναλαµβάνοντας την 
∆ιοίκηση στο ∆ήµο υπήρχε ένα λεωφορείο σε κίνηση και αυτό επικίνδυνο, µε σοβαρά προβλήµατα 
που οδήγησαν σε µη επισκευάσιµες βλάβες µέσα σε ελάχιστους µήνες.  

Από την πρώτη στιγµή κάναµε έρευνα αγοράς διερευνώντας την δυνατότητα αγοράς   
λεωφορείου κάτι όµως που δεν ήταν εφικτό µε τις τιµές της αγοράς (καινούργιων και 
µεταχειρισµένων) και τις οικονοµικές δυνατότητες του ∆ήµου.                                                                     

Η δηµοτική αρχή µπροστά στη διαµορφωµένη κατάσταση και την όξυνση του προβλήµατος, 
προχώρησε σε επαφές µε την διοίκηση του ΟΣΥ, από το καλοκαίρι 2015, τόσο για τη βελτίωση των 
συγκοινωνιών της πόλης µας όσο και για την απόκτηση λεωφορείου για τις ανάγκες της δηµοτικής 
συγκοινωνίας.                                                                                                                                    Με 
βάση αυτές τις συναντήσεις υπάρχουν οι δυνατότητες: 

 
 
 ΓΙΑ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ. Τα λεωφορεία που διαθέτουν για ενοικίαση είναι «παλιά» έχουν συντηρηθεί 

και έχουν περάσει από ΚΤΕΟ και δίνεται η δυνατότητα τεχνικού έλεγχου από µηχανικό του ∆ήµου και 
επιλογής.  

 



• Απαιτείται υπογραφή σύµβασης για 2 χρόνια. (Βλέπε σχέδιο σύµβασης) Το µηνιαίο 
µίσθωµα είναι 600 +ΦΠΑ ευρώ τον πρώτο χρόνο σύνολο 7200+1656=8856 ευρώ και 
500+ΦΠΑ ευρώ το δεύτερο χρόνο σύνολο 6000+1380=7380 ευρώ. 

• Τα έξοδα ασφάλισης είναι περίπου 350 ευρώ ετήσια και τα τέλη κυκλοφορίας 
θα επιβαρύνουν το ∆ήµο. 

• Οι επισκευές και τα ανταλλακτικά θα επιβαρύνουν το ∆ήµο. Υπάρχει 
δυνατότητα να γίνονται οι επισκευές στα συνεργεία του  ΟΣΥ µε 35 ευρώ την εργατοώρα και 
τα ανταλλακτικά σε τιµή αγοράς. 

 
 

ΓΙΑ ΑΓΟΡΑ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ. Μέχρι το τέλος Απριλίου ο ΟΣΥ, όπως µας ενηµέρωσε, 
πρόκειται να βγάλει λεωφορεία σε πλειοδοτικό διαγωνισµό. Τα λεωφορεία θα είναι κυκλοφορίας του 
2000. Θα έχουν προτεραιότητα τα αιτήµατα από Αττική. Η τιµή εκκίνησης θα είναι 4000-5000. 

 
 
Προτείνεται να αγοράσουµε λεωφορείο, σε τιµή µέχρι 10.000 ευρώ. Να ελεχθούν τα 

λεωφορεία που θα βγουν στο διαγωνισµό, από τον µηχανικό και τους µηχανολόγους του 
∆ήµου, να µας κάνουν έκθεση αξιολόγησης, για να επιλέξουµε το λεωφορείο. 

 
 
 Εάν δεν υπάρχει αξιόπιστο λεωφορείο, σύµφωνα µε την έκθεση αξιολόγησης, να 

προχωρήσουµε σε ενοικίαση ενός λεωφορείου.      
 
 
 
 Η Οποια επιλογή κάνουµε δεν µπορεί να υποκαταστήσει το αίτηµα της λαϊκής πάλης για 

συγκοινωνία δηµόσια, µε φτηνό εισιτήριο και δωρεάν για τους ανέργους, τους µαθητές και τους 
χαµηλοσυνταξιούχους, δωρεάν το πρωί για τους εργαζόµενους, αντιθέτως απαιτείται δυνάµωνα της 
πάλης για να πυκνώσουν τα δροµολόγια του 224 και να επαναλειτουργήσει η γραµµή 223.     

                                                                      
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΠΕΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
 
 
 
 

Κατόπιν αυτών ο κ. Πρόεδρος καλεί τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για 
την λήψη σχετικής απόφασης 

                        

ΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 

Μετά από διαλογική συζήτηση και αφού άκουσε την πιο πάνω εισήγηση  
 
  
 
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

∆ίνει εξουσιοδότηση βάσει της εισήγησης του Αντιδηµάρχου κ. Περρή , στον 
∆ήµαρχο καθώς και στον αρµόδιο Αντιδήµαρχο να προβούν στις απαραίτητες 
ενέργειες για την αγορά µέσω δηµοπρασίας από τον ΟΣΥ επιβατικού 
λεωφορείου για τις ανάγκες της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας της πόλης έως του 
ποσού των 10.000,00€ ή εναλλακτικά για την υπογραφή σύµβασης 
ενοικίασης  για δύο χρόνια . 

 
 

 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους 
έλαβαν µέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του ∆.Σ. και τους ∆ηµοτικούς 
Συµβούλους:  2)Πολυχρονάκης Συµεών 3) Γεωργοπούλου Κανέλλα 4) 
Περρής Ιωάννης  5) Γαβριλάκης-Μπαµπάς Κων/νος   6) Καραβασίλης 
Εµµανουήλ 7) Χριστοφής Μιχαήλ   8) Χατζηδηµητράκης   Αργύριος  9) 
Κολοβού Κων/να 10) Τσιτσιρίδης Ιωσήφ   11) Παπαγιάννης Ιωσήφ 12) 
Αξιώτης Χρήστος 13) Σαρρηπαναγιώτου Στέλλα  14) Βασιλάκη Αικατερίνη 15) 
Κατσαρέλης Νικόδηµος  16) Σοφιανόπουλος ∆ηµήτριος 27) Γαβρίλης 
Γεώργιος 18) Βούρλος ∆ηµήτριος  19) Λυκούδης Αλεβίζος 20) Βοσκόπουλος 
Χρήστος 21) Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος .  
 
 
 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ    21/4/2016 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

   
   
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ. 
 
 
 
 

ΚΑΤΗΜΕΡΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 
 
 


