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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..33η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 16ης-10-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..395/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..33ης/16-10-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .16η Οκτωβρίου 2018.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..9:30.. 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. 
33554/12-10-2018.. 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: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΣΚΗΣΗΣ ΑΝΑΙΡΕΣΗΣ» 
2ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΕΦΕΤΕΙΟ» 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Πατέλη Ειρήνης και έγκριση απόδοσης λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού  
“Προµήθειας γραφικής ύλης, µικροαντικειµένων γραφείου, φωτοαντιγραφικού 
χαρτιού & εντύπων” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 
38.297,33€ συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης δηµοπρασίας για τη µίσθωση ακινήτου 
προκειµένου να πραγµατοποιηθεί Μετεγκατάσταση του αµαξοστασίου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού για την προµήθεια κάδων 
(τροχήλατων και υπόγειων) µηχανικής αποκοµιδής απορριµµάτων συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 110.521,20€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
προσωρινού µειοδότη του ανοικτού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών 
αποκοµιδής βιοαποδοµήσιµων υλικών, συνολικής προϋπολογιζόµενης αξίας 
169.880,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρακτικών ανάδειξη οριστικού αναδόχου για την 
προµήθεια µηχανήµατος θρυµµατισµού κλαδιών ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικής 
προϋπολογιζόµενης αξίας 449,996,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών ταφών-εκταφών στα δηµοτικά 
κοιµητήρια µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Έκδοσης Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής για την  
«Προµήθεια Καρτών Κινητής Τηλεφωνίας για τους Αυτοµατισµούς ∆εξαµενών 
και Αντλιοστασίων του ∆ήµου»».  

ΑΔΑ: 6299Ω93-0ΛΖ



2 

ΘΕΜΑ 9ο: «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) ή αποκατάσταση ζηµιών σε κοινόχρηστους χώρους  
του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
� ΘΕΜΑ 10ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια 

Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Φωτιστικών 
Σωµάτων ∆ηµοτικού Φωτισµού µε Αντικατάσταση αντίστοιχων 
Κατεστραµµένων σε Οδούς, Πλατείες και Κοινόχρηστους Χώρους των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Αγίου Στεφάνου, Κρυονερίου και  Σταµάτας του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το σύλλογο “∆ΡΥΑ∆ΕΣ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “FRESH MEAT”  
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για ενίσχυση του 
κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ 
ΠΑΙ∆Ι”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την εταιρεία “Β. ΑΡΑΠΗΣ & 
ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  66η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ”  για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  εταιρεία “ΓΑΛΑΞΙΑΣ 
ΠΕΝΤΕ Α.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση όρων διακήρυξης και µελέτης συνοπτικού διαγωνισµού 
για “Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού 
προϋπολογισµού 74.358,63 € συµ/νου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 24ο: «Έκθεση πεπραγµένων και απολογισµός διαχείρισης του 
Κοινωνικού παντοπωλείου ∆ήµου ∆ιονύσου περιόδου 01/01/2018 – 
30/06/2018». 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

ΑΔΑ: 6299Ω93-0ΛΖ



3 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Κριεµάδης Στέφανος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος     
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Τσούκας Παναγιώτης 
7. Καρασαρλής Αναστάσιος 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..395/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 10ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια 

Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση: 
 
Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 

καθώς η σύµβαση (ΑΠ 39341/8.12.2017) µε την εταιρεία παροχής 
υπηρεσιών φορτηγού αυτοκινήτου µε αρπάγη για την αποκοµιδή κλαδιών 
έχει λήξει νωρίτερα από το αναµενόµενο, λόγω του απρόβλεπτα µεγάλου 
όγκου κλαδιών που συσσωρεύτηκαν στους κοινόχρηστους χώρους του 
∆ήµου ∆ιονύσου, εξαιτίας της πυρκαγιάς στην Ανατολική Αττική τον Ιούλιο 
2018 και δεν έχει υπογραφεί ακόµη νέα σύµβαση από τον σχετικό 
διαγωνισµό που ξεκίνησε τον Ιούνιο 2018. 

 
Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 «Προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρ. 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) και συγκεκριµένα το γ’ εδάφιο της 2ης παραγράφου, η διαδικασία 
µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιηθεί «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. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για 
την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση 
να απορρέουν από δική τους ευθύνη». 
 
Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει σηµαντικό ποσοστό κάλυψης πρασίνου (ο πλέον 
«πράσινος» στον Νοµό Αττικής, λόγω της γεωγραφικής του θέσης εντός των 
ορεινών όγκων της Πάρνηθας και της Πεντέλης) µε συνέπεια µεγάλο όγκο 
προϊόντων κλαδέµατος, τα οποία οι κάτοικοι εναποθέτουν καθηµερινά, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του έτους, στις οδούς. Ειδικότερα, µετά την πυρκαγιά στην 
Ανατολική Αττική τον Ιούλιο 2018 ο όγκος των εν λόγω απορριµµάτων έχει 
τουλάχιστον διπλασιαστεί και είναι επιτακτική η ανάγκη για την έγκαιρη και 
αποτελεσµατική αποκοµιδή τους. 

Η αποµάκρυνσή τους πρέπει να γίνεται γρήγορα και αποτελεσµατικά, επειδή 
τα προϊόντα κλαδέµατος εναποθέτονται στις οδούς κυκλοφορίας οχηµάτων (οι 

ΑΔΑ: 6299Ω93-0ΛΖ



4 

οποίες σε αρκετά σηµεία του ∆ήµου έχουν µικρό πλάτος) µε συνέπεια να 
διακόπτουν ή να εµποδίζουν την κυκλοφορία αλλά ταυτόχρονα να υπάρχει και 
κίνδυνος πρόκλησης ατυχηµάτων. H καθυστέρηση αποµάκρυνσης των 
προϊόντων κλάδευσης δηµιουργεί προβλήµατα και υποβαθµίζει την ποιότητα 
ζωής των κατοίκων. 

Η αποτελεσµατική αποµάκρυνση µπορεί να γίνει µε την παροχή υπηρεσίας 
φορτηγού αυτοκινήτου που θα διαθέτει αρπάγη συλλογής των κλαδιών για την 
απευθείας φόρτωσή τους στο φορτηγό και  την αποµάκρυνσή τους, καθώς 
επίσης και µε συνεργείο δύο φορτηγών µε φορτωτή (JCB). 

Η παραπάνω ανάγκη χρήσης φορτηγών-αρπάγης, δεν µπορεί να καλυφθεί 
επί µονίµου βάσεως από ιδία µέσα, καθώς η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
αντιµετωπίζει έντονο πρόβληµα στελέχωσης µε ανεπαρκή αριθµό υπαλλήλων 
οδηγών και τα υπάρχοντα µηχανήµατα (φορτηγά – αρπάγες) που διαθέτει ο 
∆ήµος δεν επαρκούν πάντοτε. 
 

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. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): 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 
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 
(ΦΕΚ Α’ 133/19.7.2018): «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 
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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) Το άρ. 32 Ν. 4412/2016 ‘’Προσφυγή στην διαδικασία µε διαπραγµάτευση 
χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρ. 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ) και 
συγκεκριµένα την παρ. 2 εδάφιο γ’ 
 
7) Την υπ’ αρ. πρωτ. 3755/30982/27.9.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί 
άµεσης και επείγουσας ανάγκης ανάθεσης για Προµήθεια Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών (Α∆Α: ΩΓΦΨΩ93Π2Π) 
 
8) Το υπ’ αρ. 32467/9.10.2018 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος περί 
Λήψης Απόφασης ∆ηµάρχου για έγκριση της σχετικής δαπάνης και διάθεση 
της πίστωσης 
 
7) Την υπ’ αρ. 30988/27.9.2018 πρόσκληση υποβολής προσφορών σε οκτώ 
εταιρείες 
 
8) Τις κάτωθι προσφορές των εταιρειών: 
 
 α. Alhpa Green ABEE (ΑΠ: 31276/1.10.2018) 
 β. ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΑΠ: 32108/5.10.2018) 
 γ. BXM EXCAVATION IKE ((ΑΠ: 32109/5.10.2018) 
 δ. ΠΕΤΡΟΣ ΠΕΠΠΑΣ (ΑΠ: 32110/5.10.2018) 
 ε. ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ (ΑΠ: 32112/5.10.2018) 
 
[Λόγω τεχνικού προβλήµατος στην ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος από τις 
28.9.2018 έως και τις 5.10.2018 οι φάκελοι των προσφορών, που 
παρελήφθησαν ιδιοχείρως και ενυπογράφως ή µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδροµείου από την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, πρωτοκολλήθηκαν εκ των 
υστέρων]. 
 
Οι προσφορές των ανωτέρω καταγράφηκαν και αποτυπώνονται ως εξής: 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 
ΜΕΤΡΗΣΗ

Σ 

ΠΟΣΟ-
ΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ

Υ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ

ΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΝ 
ΑΒΕΕ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΠΕΠΠΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΠΑΥΛΑΚΗ

Σ 

ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

BXM 
EXCAVATIO

N ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΚΛΕΦΤΑ
ΚΗΣ ΧΡ. 
& ΣΙΑ ΟΕ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆Ο

Σ (€) 

 ΟΜΑ∆Α 1          
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1 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Βιοαποδοµήσιµων 
Απορριµµάτων µε 
Φορτηγό-Αρπάγη 
15 m3 

Ηµέρα 80 175 € 14.000 174€ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 167€ 

ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 

  

2 Υπηρεσία 
Μεταφοράς 
Βιοαποδοµήσιµων 
Απορριµµάτων µε 
Φορτηγό-Αρπάγη 
28 m3 

Ηµέρα 40 340 € 13.600 339€ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

 322,5€ 

ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 

  

 ΟΜΑ∆Α 2          

1 Συνεργείο (2) 
φορτηγών 
ανατρεπόµενων 
µε φορτωτή JCB 

Ηµέρα 50 750€ 37.500  639€ 

ΠΛΕΟΝ 

ΦΠΑ 

 668€ 
ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ 

712,5€ 
ΠΛΕΟΝ 
ΦΠΑ 

    ΣΥΝΟΛΟ 65.100      

    ΦΠΑ 24% 15624      

    ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 

80.724€      

 

Τις πιο οικονοµικές προσφορές προκύπτει ότι έχουν δώσει οι κάτωθι 
εταιρείες: 
 

Α. για την Οµάδα 1 (Υπηρεσία Μεταφοράς Βιοαποδοµήσιµων 
Απορριµµάτων µε Φορτηγό-Αρπάγη 15m3 και 28m3) η εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ως εξής: 

 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΑΥΛΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑ∆Α 1       

1 Υπηρεσία Μεταφοράς 
Βιοαποδοµήσιµων 
Απορριµµάτων µε 
Φορτηγό-Αρπάγη 15 m3 

Ηµέρα 80 175 € 14.000 167€  13.360 

2 Υπηρεσία Μεταφοράς 
Βιοαποδοµήσιµων 
Απορριµµάτων µε 
Φορτηγό-Αρπάγη 28 m3 

Ηµέρα 40 340 € 13.600 322,5€  12.900 

    ΣΥΝΟΛΟ 27.600  26.260 

    ΦΠΑ 24% 6.624  6.302,40 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 34.224€  32.562,40€ 

 
 

 Β. Για την Οµάδα 2 (Συνεργείο δύο (2) φορτηγών ανατρεπόµενων µε 
φορτωτή JCB) η εταιρεία ΠΕΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ ως εξής: 
 
Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΜΟΝΑ∆Α 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ 
ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (€) 

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ (€) 
ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΥ 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 

ΠΕΠΠΑΣ 
ΠΕΤΡΟΣ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑ∆ΟΣ 

(€) 

ΣΥΝΟΛΟ 

 ΟΜΑ∆Α 2       

1 Συνεργείο (2) 
φορτηγών 
ανατρεπόµενων µε 
φορτωτή JCB 

Ηµέρα 50 750€ 37.500 639€  31.950 

    ΣΥΝΟΛΟ 37.500  31.950 
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    ΦΠΑ 24% 9000  7668 

    ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 46.500€  39.618€ 

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 

- Εγκρίνει την σχετική 46/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

- Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών»: 

o Για την Οµάδα 1 (Υπηρεσία Μεταφοράς Βιοαποδοµήσιµων 
Απορριµµάτων µε Φορτηγό-Αρπάγη 15m3 και 28m3) στην 
εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9, ΓΑΛΑΤΣΙ 
11146, ΑΦΜ: 059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, αντί συνολικού 
ποσού 32.562,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

o Για την Οµάδα 2 (Συνεργείο δύο (2) φορτηγών ανατρεπόµενων 
µε φορτωτή JCB) στην εταιρεία ΠΕΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ∆/ΝΣΗ 28Ης 
Οκτωβρίου 12, Σταµάτα ΤΚ 14575, ΑΦΜ 119633802 ∆ΟΥ 
Κηφισιάς, αντί συνολικού ποσού 39.618,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 

Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018. 

 
 
         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. 
� Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων”. 
� 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)”. 
� Το άρ. 32 Ν. 4412/2016 ‘’Προσφυγή στην διαδικασία µε 

διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρ. 32 της Οδηγίας 
2014/24/ΕΕ) και συγκεκριµένα την παρ. 2 εδάφιο γ’. 
� Την υπ’ αρ. πρωτ. 3755/30982/27.9.2018 απόφαση ∆ηµάρχου περί 

άµεσης και επείγουσας ανάγκης ανάθεσης για Προµήθεια Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών (Α∆Α: ΩΓΦΨΩ93Π2Π). 
� Το υπ’ αρ. 32467/9.10.2018 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος περί 

Λήψης Απόφασης ∆ηµάρχου για έγκριση της σχετικής δαπάνης και 
διάθεση της πίστωσης. 
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� Την υπ’ αρ. 30988/27.9.2018 πρόσκληση υποβολής προσφορών σε 
οκτώ εταιρείες. 
� Τις προσφορές των εταιρειών. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

- Εγκρίνει την σχετική 46/2018 Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος. 

- Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» ως κατωτέρω: 

o Για την Οµάδα 1 (Υπηρεσία Μεταφοράς Βιοαποδοµήσιµων 
Απορριµµάτων µε Φορτηγό-Αρπάγη 15m3 και 28m3) στην 
εταιρεία ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9, ΓΑΛΑΤΣΙ 
11146, ΑΦΜ: 059049256 ∆ΟΥ ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ, αντί συνολικού 
ποσού 32.562,40€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

o Για την Οµάδα 2 (Συνεργείο δύο (2) φορτηγών ανατρεπόµενων 
µε φορτωτή JCB) στην εταιρεία ΠΕΠΠΑΣ ΠΕΤΡΟΣ, ∆/ΝΣΗ 28Ης 
Οκτωβρίου 12, Σταµάτα ΤΚ 14575, ΑΦΜ 119633802 ∆ΟΥ 
Κηφισιάς, αντί συνολικού ποσού 39.618,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
 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. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
4. Στάικος Θεόδωρος. 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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