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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..1η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 15ης-1-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..1/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..1ης/15-1-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..15η Ιανουαρίου 2019.., ηµέρα ..Τρίτη.. 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. 
1650/11-1-2019.. 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∆:« Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση 
υπηρεσιών: Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για τον 
εκχιονισµό του οδικού δικτύου των επτά (7) ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 

ΘΕΜΑ 1ο: «Γνωµοδοτικό σηµείωµα για εισαγωγή στην Ο.Ε προς λήψη 
απόφασης για άσκηση η  µη ενδίκου µέσου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Γνωµοδοτικό σηµείωµα για εισαγωγή στην Ο.Ε προς λήψη 
απόφασης για άσκηση η  µη ενδίκου µέσου».  
ΘΕΜΑ 3ο: Έγκριση  Πρακτικού No.2 (1362/11-01-2019) (δικαιολογητικών  
κατακύρωσης) Επαναληπτικού Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού «ΠΑΡΟΧΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΟΠΗΣ ΥΨΗΛΩΝ – ΕΠΙΚΙΝ∆ΥΝΩΝ 
∆ΕΝ∆ΡΩΝ»  (CPV) : 77211400-6 (Υπηρεσίες κοπής δένδρων)--
Α∆ΑΜ:18REQ0030853752 2) Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στην  εταιρεία   
ΜΑΓΟΥ Α. ΣΑΠΦΩ 
ΘΕΜΑ 4ο: "ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΜΕΤΕΣΤΕΓΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ." ΑΠΕΣΥΡΘΗ 
 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 
 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Τσούκας Παναγιώτης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Καλαφατέλης Ιωάννης 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Στάικος Θεόδωρος 
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   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας ο Πρόεδρος της Επιτροπής 
δικαιολόγησε το κατεπείγον του θέµατος «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για 
την ανάθεση υπηρεσιών: Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για τον 
εκχιονισµό του οδικού δικτύου των επτά (7) ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου 
∆ιονύσου» καθώς στις 7.1.2019 εκδηλώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις και 
παγετός σε όλη την Αττική και µε ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή του ∆ήµου 
µας, µε αποτέλεσµα τον αποκλεισµό του οδικού δικτύου των επτά ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση µε τα σχετικά έγγραφα στοιχεία. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος µε τίτλo :« Άµεση και 
επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσιών: Προµήθεια Υπηρεσίας 
Μηχανηµάτων Έργου για τον εκχιονισµό του οδικού δικτύου των επτά (7) 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου» ως κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..1/2019.. 
 
� 1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆:« Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση 

υπηρεσιών: Προµήθεια Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για τον 
εκχιονισµό του οδικού δικτύου των επτά (7) ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία: 
 
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 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. 
2) 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 
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τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, 
συνεδρίαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. 
3) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 
145/Α’/5.8.2016) 
4) Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
5) Τον Ν.3013/2002 Περί αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές 
διατάξεις, (ΦΕΚ 102/Α΄/2002). 
6) 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) 
7) 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). 
8) Τα υπ’ αριθµ. 420 – 426 – 448 / 7.1.2019 έκτακτα δελτία της Περιφέρειας 
Αττικής για τα έκτακτα καιρικά φαινόµενα τα οποία πήραν την ονοµασία 
‘’ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ’’ 
9) Τις έντονες χιονοπτώσεις και χαµηλές θερµοκρασίες που εκδηλώθηκαν 
στις 7.1.2019 
10) Το γεγονός ότι ο αποχιονισµός δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί γρήγορα 
και αποτελεσµατικά µόνο µε τα µηχανήµατα που διαθέτει ο ∆ήµος ∆ιονύσου 
11) Την αριθ. πρωτ. 130/580/8.1.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας 
ανάγκης Προµήθειας Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για τον εκχιονισµό του 
οδικού δικτύου των επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου  
12) Την υπ’ αριθµ. 864/9.1.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στις 
εταιρείες BXM Excavation IKE, Ποντίκης Γ. και Μπερµπάντης Ευστρ. 
13) Τις προσφορές των εταιριών 
 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 

A. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 1/2019 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

B. Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για τον εκχιονισµό του οδικού δικτύου 
των επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου» : 

1. Στην εταιρία BXM Excavation IKE µε έδρα θέση Λιλικουκεζα, Σταµάτα 
Αττικής 14575, τηλ. 6977482277 ΑΦΜ 800818149 ∆.Ο.Υ Κηφισιάς 
αναθέτουµε υπηρεσία οχήµατος JCB έως 50 ώρες αντί συνολικού 
ποσού έως 2.480,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και υπηρεσία 
οχήµατος BOB CAT έως 25 ώρες αντί συνολικού ποσού έως 868,000€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

2. Στην εταιρία ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ µε έδρα Κύπρου 14 Άγιος 
Στέφανος ΤΚ 14565, ΑΦΜ 107054118 ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς αναθέτουµε 
υπηρεσία οχήµατος BOB CAT έως 25 ώρες αντί συνολικού ποσού έως 
868,000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

3. Στην εταιρία ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε έδρα Αγίου Ιωάννου 29 
Ροδόπολη ΤΚ 14574, ΑΦΜ 056575804 ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς αναθέτουµε 
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υπηρεσία οχήµατος JCB έως 20 ώρες αντί συνολικού ποσού έως 
992,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% . 

Γ. Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά την έγκριση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου οε 2019. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 

      αφού έλαβε υπόψη: 
 
� Την εισήγηση µε τα σχετικά έγγραφα στοιχεία. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� 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)” 
� 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 
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). 
� Τα υπ’ αριθµ. 420 – 426 – 448 / 7.1.2019 έκτακτα δελτία της 

Περιφέρειας Αττικής για τα έκτακτα καιρικά φαινόµενα τα οποία πήραν 
την ονοµασία ‘’ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ’’ 
� Τις έντονες χιονοπτώσεις και χαµηλές θερµοκρασίες που εκδηλώθηκαν 

στις 7.1.2019 
� Το γεγονός ότι ο αποχιονισµός δεν µπορεί να πραγµατοποιηθεί 

γρήγορα και αποτελεσµατικά µόνο µε τα µηχανήµατα που διαθέτει ο 
∆ήµος ∆ιονύσου 
� Την αριθ. πρωτ. 130/580/8.1.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 

επείγουσας ανάγκης Προµήθειας Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για 
τον εκχιονισµό του οδικού δικτύου των επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων του 
∆ήµου ∆ιονύσου  
� Την υπ’ αριθ. 864/9.1.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών. 
� Τις προσφορές των εταιριών. 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

A. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 1/2019 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος. 
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B. Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Μηχανηµάτων Έργου για τον εκχιονισµό του οδικού δικτύου 
των επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου» : 

1. Στην εταιρία BXM Excavation IKE µε έδρα θέση Λιλικουκεζα, Σταµάτα 
Αττικής 14575, τηλ. 6977482277 ΑΦΜ 800818149 ∆.Ο.Υ Κηφισιάς 
αναθέτουµε υπηρεσία οχήµατος JCB έως 50 ώρες αντί συνολικού 
ποσού έως 2.480,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% και υπηρεσία 
οχήµατος BOB CAT έως 25 ώρες αντί συνολικού ποσού έως 868,000€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

2. Στην εταιρία ΜΠΕΡΜΠΑΝΤΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ µε έδρα Κύπρου 14 Άγιος 
Στέφανος ΤΚ 14565, ΑΦΜ 107054118 ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς αναθέτουµε 
υπηρεσία οχήµατος BOB CAT έως 25 ώρες αντί συνολικού ποσού έως 
868,000€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

3. Στην εταιρία ΠΟΝΤΙΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ µε έδρα Αγίου Ιωάννου 29 
Ροδόπολη ΤΚ 14574, ΑΦΜ 056575804 ∆.Ο.Υ. Κηφισιάς αναθέτουµε 
υπηρεσία οχήµατος JCB έως 20 ώρες αντί συνολικού ποσού έως 
992,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% . 

Γ. Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά την έγκριση του 
προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου οε 2019. 
 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί 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. 

 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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