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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δήμος Τανάγρας: Προμήθεια ενός νέου ελαστικοφόρου εκσκαφέα /φορτωτή για 

τις ανάγκες της Πολιτικής Προστασίας και των υπηρεσιών του Δήμου 

 

Στην προμήθεια ενός ελαστικοφόρου εκσκαφέα /φορτωτή προέβη ο Δήμος 

Τανάγρας, προκειμένου να βρίσκεται σε ετοιμότητα να αντιμετωπίσει ενδεχόμενες 

αυξημένες ανάγκες του.  

Η προμήθειά του έγινε από την ΓΙΟΥΝΙΤΡΑΚ Α.Ε. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ. 

Ο προϋπολογισμός της προμήθειας ήταν 99.820,00 ευρώ (συμπ. Φ.Π.Α) 

και η χρηματοδότησή της πραγματοποιήθηκε από ιδίους πόρους του Δήμου Τανάγρας 

και συγκεκριμένα από τον κωδικό “Δράσεις πυροπροστασίας”. 

Με την παραπάνω προμήθεια εντάχθηκε στον μηχανολογικό εξοπλισμό του 

Δήμου ακόμη ένα μηχάνημα- ένας καινούριος, υπερσύγχρονος 4Χ4 ισότροχος 

ελαστικοφόρος εκσκαφέας/φορτωτής πολλαπλής χρησιμότητας. Το μηχάνημα διαθέτει 

κινητήρα 110 ΗP/500Νm και είναι σύγχρονης αντιρρυπαντικής τεχνολογίας, που 

πληρεί όλους τους νομικούς και περιβαλλοντικούς κανονισμούς. 

 Ο ελαστικοφόρος εκσκαφέας /φορτωτής θα χρησιμοποιείται  στη Δ.Ε. 

Δερβενοχωρίων και θα επιχειρεί για το άνοιγμα και τη συντήρηση δασικών δρόμων, 

για εκσκαφές, φορτώσεις και έργων της Πυροπροστασίας και Πολιτικής 

Προστασίας, για το άνοιγμα των χειμάρρων, την απομάκρυνση μπαζών, κλαδιών, 

αντικειμένων από δασικές εκτάσεις και εντός αστικού ιστού του Δήμου για 

οποιαδήποτε ανάγκη προκύψει. 

 

http://www.tanagra.gr/
http://www.tanagra.gr/


Ο Δήμαρχος Τανάγρας, Βασίλης Περγάλιας δηλώνει ότι:  

“ Με την αποτελεσματική δουλειά που γίνεται, τη χρηστή διαχείριση, και την πολύ 

καλή συνεργασία όλων των συναρμόδιων και εμπλεκόμενων υπηρεσιών του δήμου μας 

καταφέραμε να αλλάξουμε και να εκσυγχρονίσουμε τον Δήμο μας και τις υπηρεσίες του.  

Το σχέδιο  εκσυγχρονισμού, ανανέωσης και προμήθειας απαραίτητου εξοπλισμού- 

που είτε ήταν πεπαλαιωμένος, είτε ανύπαρκτος- αποτελούσε το μεγάλο στοίχημα της 

δημοτικής αρχής,  που τώρα βλέπουμε να προχωρά και να ολοκληρώνεται.  

Στόχος μας ήταν και είναι η καλύτερη και ταχύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, η 

βελτίωση της καθημερινότητάς τους καθώς και η αντιμετώπιση δύσκολων  κι έκτακτων 

καταστάσεων, έτσι ώστε ο Δήμος μας -στο μέτρο του δυνατού-  να μπορεί να επεμβαίνει 

προς όφελος πάντα των δημοτών μας συμβάλλοντας στην προστασία της ζωής, της 

υγείας, της περιουσίας των πολιτών, καθώς και του φυσικού περιβάλλοντος.” 

 


