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Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..243/2019..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..22ης/12-7-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής.
Σήµερα την ..12η Ιουλίου 2019.., ηµέρα ..Παρασκευή.. και ώρα ..09:00.. 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.
24521/28-6-2019.. 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:
1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Λήψη απόφασης για την άσκηση ενδίκων µέσων κατά της µε
αρ. 733/19 απόφαση της ΑΕΠΠ και ορισµού δικηγόρου προς τούτο».
 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής του
κου. Μαραντά Γεωργίου και έγκριση απόδοσης λογαριασµού.».
ΘΕΜΑ 2ο: «Β’ Αναµόρφωση προϋπολογισµού ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019».
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη προσωρινού, ανοικτού διαγωνισµού
για την υπηρεσία «Φύλαξη κτιρίων εγκαταστάσεων και χώρων του ∆ήµου
∆ιονύσου σύµφωνα µε το άρθ. 21 παρ. 11 του ν.3731/2008» συνολικού
προϋπολογισµού 406.000,00€..».
ΘΕΜΑ 4ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο. 3 (δικαιολογητικά κατακύρωσης) του
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ &
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΒΟΛΕΩΝ LED ΣΕ ΑΝΟΙΚΤΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ» (CPV): 31518600-6 Α∆ΑΜ: 19REQ004549851
και 2)Έγκριση ανάδειξης οριστικού αναδόχου την εταιρεία ΑΡΠΕ∆ΩΝ IKE».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικών Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για εργασίες περίθαλψης και φιλοξενίας
αδέσποτων ζώων ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη του
ανοικτού διαγωνισµού ως άγονου για την υπηρεσία καθαρισµού δηµοτικών
κτιρίων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 7ο: «Κατάρτιση των όρων της δηµοπρασίας, έγκριση των τευχών
δηµοπράτησης και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισµού της µελέτης µε τίτλο:
« Τροποποίηση-Αναθεώρηση ΓΠΣ Ροδόπολης ».».
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ΘΕΜΑ 8ο: «Έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την καταβολή
δαπάνης (οικονοµική συµµετοχή) για εκτέλεση έργων από την ∆Ε∆∆ΗΕ (π.χ.
τοποθέτηση φωτιστικών, µετατόπιση στύλων, επαύξηση ισχύος παροχών,
ηλεκτροδότηση πίλλαρ) σε κοινόχρηστους χώρους του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 9ο: «α) Έγκριση του 2ου πρακτικού για την εξέταση εγγυητικής
επιστολής συµµετοχής στον ανοικτό διεθνή δηµόσιο ηλεκτρονικό διαγωνισµό
για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών µε τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
–
ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ – ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ SMART CITIES, ΜΕ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισµού
8.025.208,46€ (πλέον ΦΠΑ) β) Τεχνική αξιολόγηση - βαθµολόγηση».
ΘΕΜΑ 10ο: «Καθορισµός ορίου οικονοµικής προσφοράς χαµηλότερο από το
οποίο κάθε οικονοµική προσφορά του διαγωνισµού του έργου:
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ»,
προϋπολογισµού 5.400.000,00 € (πλέον ΦΠΑ), κρίνεται ως ασυνήθιστα
χαµηλή».
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Προµήθεια
Ηλεκτρολογικών Ειδών»».
ΘΕΜΑ 12ο: «Αίτηµα της κ. Μαγκαβέτσου Σοφία περί καταβολής αποζηµίωσης
λόγω πτώσης δέντρου.».
ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για τη «Συντήρηση
Κλαδοτεµαχιστικού Μηχανήµατος»».
ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για
την Καταβολή Παραβόλων και ∆απάνης ΚΤΕΟ, Καρτών Καυσαερίων και
Βεβαίωσης Ταχογράφων».
ΘΕΜΑ 15ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου.».
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς από τη Μη- Aστική Κερδοσκοπική εταιρία
Πολιστικού & Κοινωφελούς Έργου Αιγέας για την δωρεά µουσικών οργάνων
και εξαρτηµάτων τους».
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ.
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του
∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµους ιδιώτες για
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου.».
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET
ΜΕΤΡΟ ΑΕΒΕ για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου
∆ιονύσου.».
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ΘΕΜΑ 25ο: «ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΙΤΗΣΗ
ΑΣΦ/ΚΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ.».
ΘΕΜΑ 26ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΟΡΙΣΜΟΥ ΣΥΜΒ/ΦΟΥ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗ
ΠΡΑΞΕΩΝ/∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΕΡΙ
ΠΡΟ∆ΗΛΟΥ
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ
&
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΙΤΛΩΝ (αρ. 6 §4 ν. 2664/98) ΠΡΟΣ ΤΟ ΥΠΟΘ/ΚΕΙΟ &
ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΜΑΡΑΘΩΝΑ».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9)
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.
1. Στάικος θεόδωρος.
Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος.
Κωστάκης ∆ηµήτριος
Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
Τσούκας Παναγιώτης
Καλαφατέλης Ιωάννης
Κριεµάδης Στέφανος.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του
∆ήµου ∆ιονύσου.
Τα αριθ. 13 και 15 θέµατα προτάθηκαν.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε
για το κατεπείγον του θέµατος «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή
των Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου» λέγοντας ότι
πρέπει να συζητηθεί γιατί έχει αυξηθεί ο όγκος των βιοαποδοµήσιµων υλικών
ενώ βρισκόµαστε στο µέσον της αντιπυρικής περιόδου.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα του θέµατος «Άµεση
και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων
του ∆ήµου ∆ιονύσου».
Αριθµός Απόφασης: ..243/2019..
 2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για Αποκοµιδή των
Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση:
1. Σύµφωνα µε 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. 4555/18 (ΦΕΚ133/Α’/19.07.2018)
«Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση
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της οικονοµικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα
«ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 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. Σύµφωνα µε 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. Σύµφωνα µε άρθρο 158 του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων
και Κοινοτήτων”: Υποχρεωτικές ∆απάνες είναι: ιζ’ Τα υλικά και κόστος
επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης… καθώς
και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική
προστασία”. 2. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο παρ. 7 “7. Στις περιπτώσεις
του στοιχείου β’ της παρ. 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων όταν 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 δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου”.
4. Σύµφωνα µε το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων,
Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 32 «Προσφυγή στη διαδικασία µε
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 της
Οδηγίας2014/24/ΕΕ)»: «2. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς
προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να χρησιµοποιείται για δηµόσιες
συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε οποιαδήποτε από τις
παρακάτω περιπτώσεις γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο,
εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης οφειλόµενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των
προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή
ανταγωνιστικές διαδικασίες µε διαπραγµάτευση».
Επίσης λαµβάνοντας υπόψη:
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5. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων
∆ηµάρχου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
6. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων
Οικονοµικής Επιτροπής, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
7. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016.
8. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2016.
9. Την υπ' αρ. 782/2/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93ΑΕΛ) απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και
Μεταβίβασης Αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου".
10. Το άρθρο 203 παρ. 3 του Ν. 4555/2018 «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»]»
σύµφωνα µε το οποίο “Η περίπτωση δ’ της παρ. 1 του άρθρου 72 του
ν.3852/2010 αντικαθίσταται ως εξής: (Η Οικονοµική Επιτροπή)
Αποφασίζει αιτιολογηµένα για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης
έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις».
11. Τις διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 1 εδ. (ιζ) του Ν. 3463/2006
(∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) “1. Οι δαπάνες είναι Υποχρεωτικές
και Προαιρετικές. Υποχρεωτικές ∆απάνες είναι: ιζ’ Τα υλικά και κόστος
επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης… καθώς
και οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την πολιτική
προστασία”. 2. Σύµφωνα µε το ίδιο άρθρο παρ. 7 “7. Στις περιπτώσεις
του στοιχείου β’ της παρ. 4 του παρόντος και στις περιπτώσεις
απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης
µελετών και εκτέλεσης έργων όταν 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 δηµοτικού ή κοινοτικού
συµβουλίου”.
12. Τον σχετικό ηλεκτρονικό διαγωνισµό που προκηρύχθηκε µε την υπ’ αρ.
3234/27189/23.08.2018 ∆ιακήρυξη για «Προµήθεια Παροχής
Υπηρεσιών
Βιοαποδοµήσιµων
Υλικών»
(Προϋπολογισµού
169.880,00€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%) και κατέληξε σε
υπογραφή σύµβασης στις 21/1/2019 (ΑΠ 3917/21-1-2019).
13. Το γεγονός ότι από τον Ιούλιο 2018 έως τον ∆εκέµβριο του 2018 (Β’
εξάµηνο 2018), λόγω της πυρκαγιάς στο Μάτι Αττικής, η συλλογή
βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων στο ∆ήµο µας αυξήθηκε κατά 77%
σε σχέση µε το Β’ εξάµηνο του 2017 (συνολικά για το έτος 2018 η
συλλογή βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων ήταν κατά 40% αυξηµένη
σε
σχέση
µε
το
2017).
Η εξέλιξη αυτή, δηλαδή η απότοµη και απρόβλεπτα µεγάλη αύξηση της
ανάγκης αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών, οδήγησε στην πολύ
γρήγορη εξάντληση του συµβατικού ποσού της σύµβασης που
αναφέρθηκε στο προηγούµενο σηµείο (8), ήτοι στις 30-6-2019.
14. Το γεγονός ότι ο Προϋπολογισµός του ∆ήµου ∆ιονύσου ΟΕ 2019
ψηφίστηκε µε την υπ’ αρ. 839/2018 (Α∆Α: ΩΤΕΚΚΩ93-Χ98) απόφαση
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία επικυρώθηκε µε την αρ. πρωτ.
118577/37383/1-2-2019
απόφαση
του
Συντονιστή
της
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής.
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15. Το γεγονός ότι τον Φεβρουάριο 2019 συντάχθηκε η υπ’ αρ. 3/2019
Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για “Προµήθεια Υπηρεσίας
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών”, η οποία προέβλεπε δύο
διαγωνιστικές διαδικασίες:
έναν Συνοπτικό ∆ιαγωνισµό (Αρ. ∆ιακήρυξης 2281/16734/18-4-2019)
προκειµένου να αναδειχθεί το συντοµότερο δυνατό κάποιος ανάδοχος
µεταφοράς τρίµµατος και αποκοµιδής βιοποδοµήσιµων µε αρπάγες
(από τις οδούς του ∆ήµου) ενόψει της αντιπυρικής περιόδου 2019, και
έναν Ανοιχτό Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό (Αρ. ∆ιακήρυξης
2297/16880/19-4-2019).
Σηµειώνεται ότι επειδή το έργο της αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων στο
∆ήµο είναι ιδιαίτερα σύνθετο και εκτεταµένο η Μελέτη του
προαναφερθέντα ανοικτού διαγωνισµού προέβλεπε διάφορες Οµάδες
(1. Μεταφορά Τρίµµατος µε Container, 2. Αρπάγες Συλλογής 15 και
28µ3, 3. Συνεργεία Συλλογής µε Φορτηγά και Φορτωτή, 4. Χρήση
Μηχανηµάτων Έργου για τη Φόρτωση του Τρίµµατος), ώστε ο ∆ήµος
να καλύψει όλες τις σχετικές ανάγκες του και να διαθέτει όλες τις
εναλλακτικές και πρόσφορες δυνατότητες αποκοµιδής.
16. Η ανωτέρω διαγωνιστική διαδικασία κατέληξε για τον µεν Συνοπτικό
∆ιαγωνισµό, στην υπ’ αρ. 229/26-6-2019 (Α∆Α: 66ΙΜΩ93-ΟΒ8)
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και σε υπογραφή σύµβασης (ΑΠ
24337/28-6-2019) µε ανάδοχο (Περιβαλλοντική Μεταφορική - ΠΕΡΜΕ
ΑΕ) που αφορά την µεταφορά του τρίµµατος και εντός των προσεχών
ηµερών αναµένεται και η υπογραφή 2ης σύµβασης µε άλλον ανάδοχο
(Παυλάκης Παυλ. Κων/νος) που αφορά στην αποκοµιδή
βιοποδοµήσιµων
από
τις
οδούς
µε
αρπάγες.
η
Η 2 αυτή σύµβαση, ποσού 35.309,00€, προβλέπει την αποκοµιδή µε
αρπάγες για 115 µεροκάµατα, τα οποία όµως πρόκειται να έχουν
εξαντληθεί, δεδοµένων των τρεχουσών ρυθµών αναγκών, πολύ
σύντοµα – σε λιγότερο από 1 µήνα αφού απαιτείται η υλοποίηση 4
µεροκάµατων ηµερησίως.
17. Ο προαναφερθείς ανοιχτός διαγωνισµός βρίσκεται στο στάδιο της
οριστικής κατακύρωσης, αλλά η υπογραφή της σχετικής σύµβασης για
αρπάγες (που επίσης προβλέπονται) αναµένεται να καθυστερήσει,
καθώς θα υπάρξει προσυµβατικός έλεγχος, ως εκ του Νόµου
προβλέπεται, και εκτιµάται ότι θα καταστεί δυνατή από τον Σεπτέµβριο
2019.
Συνεπώς ο ∆ήµος δεν θα διαθέτει πλέον των 2 ίδιων αρπαγών που
λειτουργεί σήµερα άλλη περαιτέρω δυνατότητα αποκοµιδής
βιοαποδοµήσιµων κατά το µήνα Αύγουστο 2019, δηλαδή κατά το
πλέον απαιτητικό διάστηµα ανάγκης αποκοµιδής, όπου οι ανάγκες
ανέρχονται σε 4 ακόµη αρπάγες ηµερησίως τουλάχιστον.
18. Το γεγονός ότι ο Ανοιχτός Ηλεκτρονικός ∆ιαγωνισµός για την
“Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών” απέβη
άγονος για τις οµάδες Γ ‘’Αποκοµιδή Βιοαποδοµήσιµων Υλικών µε
Συνεργείο Φορτωτή και JCB” και ∆ “Μηχανήµατα Έργου’’ και µε την
υπ’ αριθµ. 200/11-6-2019 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
αποφασίστηκε η επανάληψη της διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία
άµα τη διεξαγωγή της ακόµη και προκύψει γόνιµη, θα απαιτήσει και
πάλι προσυµβατικό έλεγχο, κάτι που αναπόφευκτα θα καθυστερήσει
την όποια υπογραφή σύµβασης, η οποία δεν προβλέπεται να γίνει
νωρίτερα από τα τέλη Σεπτεµβρίου 2019, δηλαδή κοντά στη λήξη και
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σε κάθε περίπτωση εκτός της περιόδου αιχµής της τρέχουσας
αντιπυρικής περιόδου.
19. Το γεγονός ότι βρισκόµαστε εν µέσω αντιπυρικής περιόδου και παρά
το ότι ο ∆ήµος µας, σύµφωνα και µε τον Κανονισµό Καθαριότητας, έχει
ενηµερώσει τους κατοίκους να µην εναποθέτουν κλαδιά, χόρτα και
άλλα βιοαποδοµήσιµα σε κοινόχρηστους χώρους, σε πεζοδρόµια,
δίπλα ή πίσω από τους κάδους αποκοµιδής απορριµµάτων µετά την
25η Ιουνίου, η κατάσταση στις οδούς του ∆ήµου µας είναι εν δυνάµει
επικίνδυνη από τον όγκο των κλαδιών που ακόµη και σήµερα
αποτίθενται σε µεγάλες ποσότητες.
Σχετικά επισυνάπτονται φωτογραφίες από ενδεικτικά σηµεία – οδούς
του ∆ήµου:
Φωτογραφία 1 από την οδό Τραπεζούντος στην ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου,
Φωτογραφία 2 από την οδό Χελµού στην ∆.Ε. Αγ. Στεφάνου,
Φωτογραφία 3 από την οδό Κυδωνιών στην ∆.Ε. ∆ιονύσου,
Φωτογραφία 4 από την οδό Κυδωνιών (άλλο σηµείο) στην ∆.Ε.
∆ιονύσου,
Φωτογραφία 5 από την οδό Ευτέρπης στην ∆.Ε. ∆ιονύσου,
20. Το γεγονός ότι σήµερα ο ∆ήµος ∆ιονύσου λειτουργεί καθηµερινά δύο
(2) ίδιες αρπάγες (καθότι λόγω έλλειψης προσωπικού ειδικότητας
οδηγών δεν µπορεί να στελεχώσει περισσότερες) και µε την σύµβαση
που επίκειται να υπογραφεί µε τον δεύτερο ανάδοχο του πρόχειρου
διαγωνισµού (Παυλάκης Παυλ. Κων/νος) θα διαθέτει επιπλέον
(καθηµερινά) τέσσερις (4) αρπάγες.
Ακόµη όµως και σε συνθήκες ήπιας ανάγκης αποκοµιδής
βιοποδοµήσιµων (χειµερινούς µήνες), για να γίνεται απρόσκοπτα η
αποκοµιδή των βιοαποδοµήσιµων απορριµµάτων, χρειάζονται
τουλάχιστον 5-6 αρπάγες.
Αυτό συµβαίνει γιατί ο ∆ήµος µας είναι ένας από τους πλέον
‘’πράσινους’’ ∆ήµους της Αττικής, µε ιδιοκτησίες που περιλαµβάνουν
οικόπεδα µε πυκνή βλάστηση, τα οποία καθαρίζονται και κλαδεύονται
συχνά εντός του έτους, ιδιαίτερα µετά τον Ιουλίου του 2018 (Μάτι).
21. Λόγους Πολιτικής Προστασίας εν µέσω αντιπυρικής περιόδου,
Προστασίας του Περιβάλλοντος και ∆ηµόσιας Υγείας (καθώς στους
χώρους που εναποτίθενται κλαδιά, σχεδόν πάντοτε εναποτίθενται και
άλλου είδους απορρίµµατα πχ ογκώδη ή και οικιακά και πολύ γρήγορα
δηµιουργούνται συνθήκες έλλειψης υγιεινής).
Κατόπιν των ανωτέρω η αρµόδια Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος έλαβε την
3555/25344/4-7-2019 (Α∆Α: Ψ051Ω93-Υ6Ε) Απόφαση (µε εντολή
∆ηµάρχου) για
1.

Κατεπείγουσα ανάγκη ανάθεσης παροχής υπηρεσίας µε τίτλο «Προµήθεια
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών», ώστε ο ∆ήµος να έχει
τη δυνατότητα απρόσκοπτης αποκοµιδής βιοπαδοµήσιµων από τις οδούς
για λόγους Πολιτικής Προστασίας, Προστασίας του Περιβάλλοντος και
∆ηµόσιας Υγείας,

2.

Σύνταξη σχετικής Μελέτης από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για
Αποκοµιδή Βιοαποδοµήσιµων Υλικών (Απορριµµάτων) µε Συνεργεία
αποτελούµενα από δύο (2) ανατρεπόµενα φορτηγά και έναν (1) φορτωτή
(τύπου JCB), για ποσότητα εξήντα (60) ηµερών απασχόλησης, ενδεικτικού
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προϋπολογισµού έως 50.000,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ (CPV
90511000-2 µε τίτλο “Υπηρεσίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων”).
Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
1.

2.

Συνέταξε την υπ’ αρ. 36/2019 Μελέτη Προµήθειας Υπηρεσίας Αποκοµιδής
Βιοαποδοµήσιµων Υλικών (Απορριµµάτων), ενδεικτικού προϋπολογισµού
49.848,00€ και
Απέστειλε µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο στις 5/7/2019 τη µε αρ. πρωτ.
∆ήµου 25489/5-7-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς τις
εταιρείες :

Κλεφτάκης Χρήστος & ΣΙΑ ΟΕ
BXM Excavation Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Απόστολο Ζορµπά
Κων/νο Π. Παυλάκη
Τσούκας
Κατσέρης Ι.
Προς κάθε άλλο ενδιαφερόµενο (µε ανάρτηση στην ιστοσελίδα του
∆ήµου) στις 5/7/2019.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ο κ. Τσούκας ενηµερώθηκε τηλεφωνικά, αλλά δεν προσήλθε να παραλάβει τα
σχετικά.
Μέχρι και τη ∆ευτέρα 8/7/2019 κατατέθηκε µία προσφορά στο πρωτόκολλο
του ∆ήµου από την εταιρεία Χρήστος Βασ. Κλεφτάκης & ΣΙΑ ΟΕ, η οποία
έλαβε αριθµό πρωτοκόλλου 25797/8-7-2019, προσφέροντας έκπτωση 1,5%
επί των ενδεικτικών τιµών του προϋπολογισµού της Μελέτης 36/2019, ως
κάτωθι:
Τιµή Μονάδος
Ενδεικτικού
Προϋπολογισµού

Εργασία
Συνεργείο
των 2
Φορτηγών
µε 1
Φορτωτή

Μονάδα
Μέτρησης Ποσότητα

Τεµάχιο

60

[Ηµερήσιας
Αποζηµίωσης
Συνεργείου (€)]

670 €
ΣΥΝΟΛΟ
ΦΠΑ 24%
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ
ΧΡΗΣΤΟΣ Β.
Σύνολο ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ
(€)
& ΣΙΑ ΟΕ

40.200
40.200
9.648
49.848

39.597
39.597
9.503,28
49.100,28

3. Προκειµένου να καλυφθεί η ανωτέρω δαπάνη η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος
µε το υπ’ αριθµ. 26382/11.7.2019 έγγραφο αιτήθηκε την Αναµόρφωση του
Προϋπολογισµού οε 2019 µε την ενίσχυση του Κ.Α. 20.6277.0009 µε τίτλο
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«Αποκοµιδή (συλλογή και µεταφορά) Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» µε το
ποσό των 50.000,00€.
4. Στην υπ’ αρ. 25489/5-7-2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς ζητείται
και η προσκόµιση δικαιολογητικών που απαριθµούνται αναλυτικά προς
απόδειξη της µη συνδροµής των λόγω αποκλεισµού από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των άρ. 73&74 του Ν. 4412/2016. Τα
δικαιολογητικά δεν κατατέθηκαν µαζί µε την προσφορά της εταιρείας Χρήστος
Βασ. Κλεφτάκης & ΣΙΑ ΟΕ και η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος επικοινώνησε
τηλεφωνικά µε την εταιρεία προκειµένου να προσκοµισθούν.
Μέχρι και τη στιγµή σύνταξης της παρούσας εισήγησης η εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ
Β. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ δεν έχει προσκοµίσει τα ζητούµενα δικαιολογητικά.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως :
•

•

Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 36/2019 Μελέτη µε τίτλο «Προµήθεια Υπηρεσίας
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών (Απορριµµάτων)» που συντάχθηκε
και θεωρήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, ενδεικτικού
προϋπολογισµού 49.848,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% [CPV
90511000-2 µε τίτλο “Υπηρεσίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων”],
Αποφασίσει τα περί απευθείας ανάθεσης µε τη διαδικασία του Επείγοντος
τις «Υπηρεσίες Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων» στην
εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ Β. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΦΜ
091356324 ∆ΟΥ Κηφισιάς, που εδρεύει στην Ροδόπολη Αττικής, 25ης
Μαρτίου 27, ΤΚ 14574 µε στοιχεία επικοινωνίας τηλ 2106210867 e-mail:
info@afoikleftaki.gr, έναντι ποσού 49.100,28€ συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%, λαµβάνοντας υπόψη ότι µέχρι και τη στιγµή σύνταξης της
παρούσας εισήγησης η εταιρεία δεν έχει προσκοµίσει τα δικαιολογητικά
που απαριθµούνται αναλυτικά στην 25489/5-7-2019 πρόσκληση, προς
απόδειξη της µη συνδροµής των λόγω αποκλεισµού από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των άρ. 73&74 του Ν. 4412/2016.
Η Οικονοµική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010.
 Την περίπτωση ε’ της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 όπως
αντικαταστάθηκε.
 Το άρθρο 158 του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και
Κοινοτήτων”.
 Το Ν.4412/2016 «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)».
 Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2016.
 Την υπ' αρ. 782/2/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93ΑΕΛ) απόφαση ∆ηµάρχου ∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και
Μεταβίβασης Αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου".
 Λόγους Πολιτικής Προστασίας εν µέσω αντιπυρικής περιόδου,
 Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά).
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ΑΔΑ: 60Ξ3Ω93-919

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει την υπ’ αριθ. 36/2019 Μελέτη µε τίτλο «Προµήθεια Υπηρεσίας
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών (Απορριµµάτων)» που συντάχθηκε
και θεωρήθηκε από τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, ενδεικτικού
προϋπολογισµού 49.848,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% [CPV
90511000-2 µε τίτλο “Υπηρεσίες Αποκοµιδής Απορριµµάτων”],
2. Αναθέτει αευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος τις «Υπηρεσίες
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Απορριµµάτων» στην εταιρεία ΧΡΗΣΤΟΣ
Β. ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΦΜ 091356324 ∆ΟΥ
Κηφισιάς, που εδρεύει στην Ροδόπολη Αττικής, 25ης Μαρτίου 27, ΤΚ
14574
µε
στοιχεία
επικοινωνίας
τηλ
2106210867
e-mail:
info@afoikleftaki.gr, έναντι ποσού €49.100,28 συµπεριλαµβανοµένου
ΦΠΑ 24%, λαµβάνοντας υπόψη ότι µέχρι και τη στιγµή σύνταξης της
παρούσας η εταιρεία δεν έχει προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που
απαριθµούνται αναλυτικά στην 25489/5-7-2019 πρόσκληση, προς
απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού από διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων των άρ. 73&74 του Ν. 4412/2016.
Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του
προγράµµατος «∆ιαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ.
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος.
2. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα
3. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα.
Ζαµάνης ∆ιονύσιος
4. Τσούκας Παναγιώτης.
∆ήµαρχος
5. Καλαφατέλης Ιωάννης.
6. Κριεµάδης Στέφανος.
Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονοµικής Επιτροπής.
Εσωτερική ∆ιανοµή:
- Γραφείο ∆ηµάρχου.
- ∆/νση Περιβάλλοντος.
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών.
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