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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..30η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 10ης-9-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..353/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..30ης/10-9-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .10η Σεπτεµβρίου 2018.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
28375/6-9-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, 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  Πρακτικού No.1  Επαναληπτικού Συνοπτικού 
∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ 
– ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ» ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗΣ ΑΞΙΑΣ 
72.974,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α  24% (CPV) : 77211400-6 
(Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--Α∆ΑΜ:18REQ003085375».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για Αποκατάσταση Βλάβης στη 
Γεννήτρια Αντλιοστασίου στην ∆.Ε. Ροδόπολης».  
� ΘΕΜΑ 3ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για «Προµήθεια 

Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και Υπηρεσίας 
Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας». 

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27214)».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Λήψη απόφασης από την  Ο.Ε για άσκηση ή µη ενδίκου µέσου 
(ΑΠ 27221)». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ   για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από Θ. Κ. ΣΚΑΓΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  ΑΛΦΑ -ΒΗΤΑ 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από  το ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι 
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ & 
ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Β. ΑΡΑΠΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από  την ∆ΡΑΣΗ ΧΩΡΙΣ 
ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Στάικος Θεόδωρος     2. Χρονόπουλος Πέτρος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Κοντάκης Κυριάκος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα      
5. Καλαφατέλης Ιωάννης 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
Ο ∆Σ κ. Τσούκας προσήλθε κατά την συζήτηση του 6ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..353/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 3ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη Ανάθεσης για «Προµήθεια 

Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και Υπηρεσίας 
Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
 
Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 
καθώς απαιτείται για λόγους πολιτικής προστασίας η απρόσκοπτη 
αποµάκρυνση του παραγόµενου τρίµµατος από το θρυµµατισµό (µε το 
Κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα του ∆ήµου) των βιο-αποδοµήσιµων υλικών που 
συλλέγονται από τις οδούς του ∆ήµου και η χρήση µηχανηµάτων έργων για τη 
τροφοδοσία του Κλαδοτεµαχιστή καθώς και για καθαρισµούς – διανοίξεις 
δασικών οδών και λοιπές συναφείς εργασίες πολιτικής προστασίας,  
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1. το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 
87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το άρθρο 203 εδ. 3 του 
N. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/Α’/19.7.2018) «Μεταρρύθµιση του θεσµικού 
πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 
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εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - 
Ρυθµίσεις για την αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των 
αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - 
Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις»:  
«1. Η Οικονοµική Επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της 
οικονοµικής λειτουργίας του δήµου. Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες 
αρµοδιότητες: α) …, δ1) Αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις, … ε) 
µε την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του παρόντος, καταρτίζει τους όρους, 
συντάσσει τη διακήρυξη, ….», 

2. την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως 
αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 «Ειδικότερα ο 
∆ήµαρχος: … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση 
όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό πιστώσεων, 
συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται σε αυτόν µε 
αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν απαιτείται 
προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή είναι 
απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη εξειδίκευση της 
πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του 
δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. …», 

3. Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων” 
και ειδικότερα του άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι οι δαπάνες για 
την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική προστασία είναι 
υποχρεωτικές και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το ότι στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν 
υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι 
ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην 
πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού 
Συµβουλίου, 

4. Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016), 

5. Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  

6. Τον Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές 
διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002),  

7. Το Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 
Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014),  

8. Την Υ.Α.1299/7.4.2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 
Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 
423/Β΄/2003),  

9. Το αριθ. πρωτ. 2442/16.4.2014 έγγραφο «Τροποποίηση του θεσµικού 
πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02),  

10. Την  από 23.7.2018 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. 
Περιφέρειας 146513/24.7.2018) που κηρύσσει σε κατάσταση έκτακτης 

ΑΔΑ: 6ΠΒ7Ω93-ΔΓΒ



4 

ανάγκης τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής µετά τις πυρκαγιές που 
τις έπληξαν,  

11. Την µε αριθ. πρωτ. 3315/27674/30-8-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 
Επείγουσας Ανάγκης Ανάθεσης για «Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς 
Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για 
Λόγους Πυροπροστασίας» δεδοµένου ότι απαιτείται λόγους πολιτικής 
προστασίας η απρόσκοπτη αποµάκρυνση του παραγόµενου τρίµµατος 
(από το Κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα του ∆ήµου) των βιο-αποδοµήσιµων 
υλικών που συλλέγονται από τις οδούς του ∆ήµου και η χρήση 
µηχανηµάτων έργων για τη τροφοδοσία του Κλαδοτεµαχιστή καθώς 
επίσης για καθαρισµούς – διανοίξεις δασικών οδών και λοιπές συναφείς 
εργασίες πολιτικής προστασίας, 

12. Την µε αριθ. πρωτ. 27745/30-8-2018, Πρόσκληση της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος στις εταιρείες BXM Excavation Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, 
Κλεφτάκη Βασίλειου, Πέππα Κοσµά, Πέππα Βασίλειου, Ζορµπά 
Αποστόλη και Παυλάκη Κωνσταντίνου,  

13. Την υπ’ αρ. πρωτ.   27815/31-08-2018  Προσφορά της εταιρείας 
Παυλάκης Κωνσταντίνος 

14. Την υπ’ αρ. πρωτ.  27811/31-08-2018 Προσφορά της εταιρείας Αφοί 
Κλεφτάκη 

15. Την υπ’ αρ. πρωτ.   27813/31-08-2018 Προσφορά της εταιρείας BXM 
Excavation, 

 
Οι τιµές των εταιρειών που κατέθεσαν τις ανωτέρω προσφορές 
παρουσιάζονται αναλυτικά στον πίνακα που ακολουθεί, σε τιµές µονάδος, 
χωρίς ΦΠΑ24% και έχουν ως εξής: 
 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΤΩΝ ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΑΦΟΙ 
ΚΛΕΦΤΑΚΗ  

ΠΕΠΠΑΣ 
ΚΟΣΜΑΣ 

ΠΕΠΠΑΣ 
ΒΑΣΙΛΗΣ 

ΖΟΡΜΠΑΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

BXM 
EXCAVATIO
N 

ΤΥΠΟΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ --------- ---------- --------- --------- ---------- ---------- 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΒΙΟΑΠΟ∆ΟΜΗΣΙΜΩΝ 129,00€ (111,80€)* 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

Μ.Ε. ΤΣΑΠΑ 
ΕΛΑΣΤΙΧΟΦΟΡΑ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 258,00€ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 275,00€ 

Μ.Ε. ΦΟΡΤΗΓΟ 
ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 258,00€ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 265,00€ 

Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 
ΕΡΠΥΣΤΡΙΑ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 232,20€ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 265,00€ 

Μ.Ε. ΦΟΡΤΩΤΗΣ 
Τύπου (JCB) 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 189,20€ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 

∆ΕΝ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ 210,00€ 

*Η προσφορά της εταιρείας <<Αφοί Κλεφτάκη>> για τη µεταφορά 
βιοαποδοµήσιµων υλικών δεν λαµβάνεται υπόψη, καθώς δεν πληροί την 
απόφαση 3315/27674/30.8.2018 για µεταφορά τρίµµατος µε χωρητικότητα 
35m³ ανά δροµολόγιο. 
 

 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 
1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 39/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

«Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και 
Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 99.596,80 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, 

2. Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών για Λόγους 
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Πυροπροστασίας στην εταιρία Παυλάκης Κωνσταντίνος µε έδρα 
Τσακάλωφ 9, Γαλάτσι Τ.Κ. 11146, ΑΦΜ 059049256 ∆.Ο.Υ. Γαλατσίου, 
αντί του συνολικού ποσού των 51.187,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%, 

3. Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας 
στην εταιρία Αφοί Κλεφτάκη µε έδρα 25ης Μαρτίου 27 Τ.Κ. 14574, ΑΦΜ 
091356324 ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, αντί του συνολικού ποσού των 41.291,008 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%,  

4. Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά τη σχετική 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 2018 στους Κ.Α. 
20.6277.0006 µε τίτλο «∆απάνες Αποκοµιδής Ογκωδών Απορριµµάτων» 
και Κ.Α. 70.6275.0003 µε τίτλο «∆απάνες Χωµατουργικών Εργασιών» 
αντίστοιχα. 

 
 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 
� την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως 

αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 203 παρ. 1 του Ν. 4555/2018 
«Ειδικότερα ο ∆ήµαρχος: … ε) Αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και διάθεση όλων των εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 
πιστώσεων, συµπεριλαµβανοµένων των πιστώσεων που εγγράφονται 
σε αυτόν µε αναµόρφωση, µε την έκδοση της σχετικής απόφασης 
ανάληψης υποχρέωσης. Για την άσκηση της αρµοδιότητας αυτής δεν 
απαιτείται προηγούµενη απόφαση συλλογικού οργάνου, εκτός αν αυτή 
είναι απαραίτητη, προκειµένου να επιτευχθεί η απαραίτητη εξειδίκευση 
της πίστωσης. Στην τελευταία αυτή περίπτωση, πριν την απόφαση του 
δηµάρχου, προηγείται σχετική απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου. 
…», 
� Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 

Κοινοτήτων” και ειδικότερα του άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι 
οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική 
προστασία είναι υποχρεωτικές και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το 
ότι στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχει 
κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση 
ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του 
προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, 
� Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 

145/Α’/5.8.2016), 
� Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”,  
� Τον Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & 

λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002),  
� Το Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του 

Πυροσβεστικού Σώµατος και της Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής 
Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας 
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Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη και άλλες 
διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014),  
� Την Υ.Α.1299/7.4.2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου 

Πολιτικής Προστασίας µε τη συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 
423/Β΄/2003),  
� Το αριθ. πρωτ. 2442/16.4.2014 έγγραφο «Τροποποίηση του θεσµικού 

πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02),  
� Την  από 23.7.2018 Απόφαση της Περιφέρειας Αττικής (αρ. πρωτ. 

Περιφέρειας 146513/24.7.2018) που κηρύσσει σε κατάσταση έκτακτης 
ανάγκης τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής µετά τις πυρκαγιές 
που τις έπληξαν,  
� Την µε αριθ. πρωτ. 3315/27674/30-8-2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 

Επείγουσας Ανάγκης Ανάθεσης για «Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς 
Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για 
Λόγους Πυροπροστασίας» δεδοµένου ότι απαιτείται λόγους πολιτικής 
προστασίας η απρόσκοπτη αποµάκρυνση του παραγόµενου τρίµµατος 
(από το Κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα του ∆ήµου) των βιο-
αποδοµήσιµων υλικών που συλλέγονται από τις οδούς του ∆ήµου και η 
χρήση µηχανηµάτων έργων για τη τροφοδοσία του Κλαδοτεµαχιστή 
καθώς επίσης για καθαρισµούς – διανοίξεις δασικών οδών και λοιπές 
συναφείς εργασίες πολιτικής προστασίας, 
� Την µε αριθ. πρωτ. 27745/30-8-2018, Πρόσκληση της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος στις εταιρείες BXM Excavation Μονοπρόσωπη ΙΚΕ, 
Κλεφτάκη Βασίλειου, Πέππα Κοσµά, Πέππα Βασίλειου, Ζορµπά 
Αποστόλη και Παυλάκη Κωνσταντίνου,  
� Την υπ’ αρ. πρωτ.   27815/31-08-2018  Προσφορά της εταιρείας 

Παυλάκης Κωνσταντίνος 
� Την υπ’ αρ. πρωτ.  27811/31-08-2018 Προσφορά της εταιρείας Αφοί 

Κλεφτάκη 
� Την υπ’ αρ. πρωτ.   27813/31-08-2018 Προσφορά της εταιρείας BXM 

Excavation, 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ και 2 ΠΑΡΩΝ  

 

Οι ∆Σ κ.κ. Καλαφατέλης και Καρασαρλής δήλωσαν παρών. 

 
1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 39/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

«Προµήθεια Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών και 
Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας», 
ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 99.596,80 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ, 

2. Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Βιο-Αποδοµήσιµων Υλικών για Λόγους 
Πυροπροστασίας στην εταιρία Παυλάκης Κωνσταντίνος µε έδρα 
Τσακάλωφ 9, Γαλάτσι Τ.Κ. 11146, ΑΦΜ 059049256 ∆.Ο.Υ. Γαλατσίου, 
αντί του συνολικού ποσού των 51.187,20 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 
24%, 

ΑΔΑ: 6ΠΒ7Ω93-ΔΓΒ



7 

3. Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μεταφοράς Μηχανηµάτων Έργου για Λόγους Πυροπροστασίας 
στην εταιρία Αφοί Κλεφτάκη µε έδρα 25ης Μαρτίου 27 Τ.Κ. 14574, ΑΦΜ 
091356324 ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς, αντί του συνολικού ποσού των 41.291,008 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%,  

4. Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά τη σχετική 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 2018 στους Κ.Α. 
20.6277.0006 µε τίτλο «∆απάνες Αποκοµιδής Ογκωδών Απορριµµάτων» 
και Κ.Α. 70.6275.0003 µε τίτλο «∆απάνες Χωµατουργικών Εργασιών» 
αντίστοιχα. 

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

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
3. Στάικος Θεόδωρος. 
4. Καλαφατέλης Ιωάννης. 
5. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος. 
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