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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: ..396/2018.. 

 
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»».  
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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: 
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             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:  ..396/2018.. 
 
� 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».  

 
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 (ΦΕΚ 133/Α’/19.07.2018) «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 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 
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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”: «1. Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και προαιρετικές. 
Υποχρεωτικές δαπάνες είναι: … ιζ) Τα υλικά και το κόστος επισκευής 
βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο ύδρευσης, αποχέτευσης, 
άρδευσης και ηλεκτροφωτισµού, …. 
7. … 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 ∆ιαδικασία µε ∆ιαπραγµάτευση χωρίς 
προηγούµενη ∆ηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/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».  

 
5. Σύµφωνα µε την 3776 Απόφαση της Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος (µε 

Εντολή ∆ηµάρχου) µε αρ. πρωτ. 31278/1.10.2018 η οποία έλαβε υπόψη  
1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 

∆ηµάρχου, 
2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων 

Οικονοµικής Επιτροπής, 
3. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως 

προστέθηκε µε την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και 
διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των καταργούµενων διατάξεων της 
περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016, 

4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 
µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007,  

5. τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας): «1. Οι δαπάνες είναι υποχρεωτικές και 
προαιρετικές. Υποχρεωτικές δαπάνες είναι: ….ιζ) Τα υλικά και το 
κόστος επισκευής βλαβών στο οδικό δίκτυο και στο δίκτυο  … 
άρδευσης και ηλεκτροφωτισµού, …»,  

6. τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και 
Κοινοτικός Κώδικας): «7. Στις περιπτώσεις … απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών … όταν συντρέχει κατεπείγουσα 
ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό πίστωση ή αυτή που 
υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του 
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προϋπολογισµού γίνεται στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση 
του δηµοτικού ή κοινοτικού συµβουλίου». 

7. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
8. τις διατάξεις του Ν. 4555/18 (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 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 ∆ιατάξεις 
αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες ∆ιατάξεις»,  

9. την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 
για τον ορισµό Αντιδηµάρχων και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  

10. το µε αρ. πρωτ. 28723/14.9.2018 έγγραφο της ∆. Ε. Αγίου Στεφάνου 
περί καταστροφής – βανδαλισµών φωτιστικών, 

11. το µε αρ. πρωτ. 27888/3.9.2018 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
δηµότη περί καταστροφής φωτισµού κολώνας του ∆ήµου,  

12. το µε αρ. πρωτ. 29226/17.9.2018 έγγραφο της ∆.Ε. Κρυονερίου περί 
καταστροφής φωτιστικών σωµάτων,  

13. το µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου της 19.9.2918 της ∆.Ε. 
Σταµάτας περί ολοσχερούς καταστροφής φωτιστικών, 

14. τις αυτοψίες των ηλεκτρολόγων της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος οι 
οποίοι επιβεβαίωσαν τα ανωτέρω στις παρ. 10 – 13,   

15. την 113/17.4.2018 ΑΟΕ µε την οποία εγκρίθηκε η διεξαγωγή 
διαγωνιστικής διαδικασίας προµήθειας ηλεκτρολογικού υλικού του 
∆ήµου, µεταξύ δε του οποίου και φωτιστικών σωµάτων δικτύου 
δηµοτικού φωτισµού – είδη για τα οποία η διενεργηθείσα διαγωνιστική 
διαδικασία κατέληξε άγονη,  

16. την επαναπροκήρυξη διαγωνιστικής διαδικασίας (Α∆ΑΜ: 
18PROC003610177 2018-08-28) για τα εν λόγω είδη (φωτιστικά 
σώµατα δικτύου δηµοτικού φωτισµού) στις 13.9.2018 από την οποία 
δεν υπάρχει ακόµη σύµβαση µε ανάδοχο, 

17. το γεγονός ότι ακόµη και εάν / όταν υπάρξει ανάδοχος προµήθειας των 
φωτιστικών σωµάτων δικτύου δηµοτικού φωτισµού που αφορούν στην 
προαναφερθείσα προµήθεια αυτά δεν αφορούν τα φωτιστικά που 
έχουν σήµερα καταστραφεί, δεδοµένου ότι όταν είχε συνταχθεί η 
σχετική µελέτη του διαγωνισµού δεν ήταν γνωστό ότι θα καταστραφούν 
τα φωτιστικά που προαναφέρθηκαν στις παραγράφους 10 – 13 ούτε 
µπορούσε να γίνει κάποια ασφαλής πρόβλεψη για το ποια και πόσα 
από τα πολύ µεγάλης ποικιλοµορφίας παραδοσιακού τύπου φωτιστικά 
σώµατα δηµοτικού φωτισµού του ∆ήµου θα χρειάζονταν 
αντικατάσταση,  

18. το γεγονός ότι υπάρχει άµεση ανάγκη αντιµετώπισης των ζηµιών που 
προαναφέρθηκαν για λόγους οδικής ασφάλειας (πεζών και 
διερχόµενων οχηµάτων), ασφάλειας πολιτών που χρησιµοποιούν 
πλατείες, οδούς και κοινόχρηστους χώρους κατά τις νυκτερινές ώρες 
από κρούσµατα κλοπών, κλπ, η οποία δεν µπορεί να αναµένει τη 
διεξαγωγή νέου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού λόγω του 
αβέβαιου αλλά και µεγάλου χρόνου ανάδειξης αναδόχου, 

19. το µε αρ. πρωτ. 28581/10.9.2018 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το οποίο 
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ζητήθηκε αναµόρφωση προϋπολογισµού (εγγραφή ποσού στον Κ.Α. 
35.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθειες Εξοπλισµού Κοινοχρήστων 
Χώρων»),  

20. την Τεχνική Περιγραφή (µε ηµεροµηνία 1.10.2018) που συνέταξε η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την «Προµήθεια 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» για την αποκατάσταση των  ανωτέρω καταστροφών (παρ. 
10-13), ενδεικτικού προϋπολογισµού 8.239,80 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 

 
αποφασίστηκε  
 

1. η επείγουσα ανάγκη προµήθειας φωτιστικών σωµάτων δηµοτικού 
φωτισµού για την αποκατάσταση αντίστοιχων καταστραµµένων επί του 
υπάρχοντος δικτύου δηµοτικού φωτισµού  
• στην Πλατεία Οµονοίας στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου,  
• στη Λεωφόρο Κρυονερίου 72 στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου,  
• στην Πλατεία Νικολάου Πλαστήρα στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Κρυονερίου, 
• στην Οδό Μαραθωνοδρόµων & Παραδείσου στη ∆ηµοτική Ενότητα 

Κρυονερίου, 
• στην Πλατεία Λιάπη στη ∆ηµοτική Ενότητα Κρυονερίου, 
• στον κοινόχρηστο χώρο του πάρκου στην Αγία Σωτήρα της 

∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας,  
• στην Οδό Αλωνίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, 
• στην Οδό Αγίου Φανουρίου 4 και 6 της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Σταµάτας, και  
• στην Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 86 και 88 της ∆ηµοτικής Ενότητας 

Σταµάτας,   
προκειµένου να εξαλειφθεί η υποβάθµιση της ποιότητας ζωής σε 
κεντρικά σηµεία οδών, πλατειών και κοινόχρηστων χώρων των 
ανωτέρω ∆ηµοτικών Ενοτήτων και να µειωθούν οι επικίνδυνες 
συνθήκες ασφάλειας που δηµιουργούνται σήµερα λόγω της 
καταστροφής τους (που προήλθε από βανδαλισµούς, πρόσκρουση 
οχήµατος, δυνατό αέρα ή άλλη συναφή αιτία), δεδοµένου ότι τα υλικά 
αυτά (φωτιστικά) δεν υπάρχουν στην αποθήκη του ∆ήµου και ούτε 
προβλέπεται η άµεση προµήθεια τους, καθότι σήµερα ο ∆ήµος δεν 
διαθέτει ενεργή σύµβαση προµήθειας συναφούς υλικού ούτε µπορεί 
άµεσα να συνάψει µέσω διαγωνιστικής διαδικασίας,  

 
2. η έγκριση της Τεχνικής Περιγραφής (µε ηµεροµηνία 1.10.2018) που 

συνέταξε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος µε τίτλο «Προµήθεια 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, ενδεικτικού προϋπολογισµού 8.239,80 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.  
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6. Σε υλοποίηση της ανωτέρω απόφασης, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
απέστειλε τη µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 31944/4.10.2018 Πρόσκληση Υποβολής 
Προσφοράς προς την εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ και τη µε αρ. πρωτ. ∆ήµου 
32297/8.10.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς προς τον κ. Ν. 
Κεπέση, οι οποίοι ανταποκρινόµενοι απέστειλαν στο ∆ήµο τις προσφορές 
τους (αρ. πρωτ. εισερχοµένου ∆ήµου 32465/9.10.2018 και 
33226/11.10.2018 αντίστοιχα) δίνοντας έκπτωση 3% και 2% αντίστοιχα επί 
του ενδεικτικού προϋπολογισµού της προαναφερθείσας Τεχνικής 
Περιγραφής της προµήθειας, δηλαδή µειοδότης προέκυψε η εταιρία 
ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ προσφέροντας 6.450€ πλέον ΦΠΑ 24%, δηλαδή συνολικά 
7.998 €.  

 
7. Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος αιτήθηκε µε το µε αρ. πρωτ. 

32614/10.10.2018 έγγραφό της (18REQ003819780 2018-10-10) τη Λήψη 
Απόφασης ∆ηµάρχου για έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 
8.239,80 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7135.0004 µε τίτλο «Προµήθεια 
Εξοπλισµού Κοινοχρήστων Χώρων» του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
∆ιονύσου οε 2018. 

 
8. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  

 
� εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή της 1.10.2018 που συνέταξε η 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος µε τίτλο «Προµήθεια 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, ενδεικτικού προϋπολογισµού 8.239,80 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  
� αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 

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» στην εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ (Ιωνίας 
80, 174 56, Άλιµος, τηλ. 210 99 33 536, φαξ 210 99 41 647, email: 
info@arpedon.com) έναντι ποσού 7.998 € (συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 24%). 

 
 
         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. 
� 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)».  
� Την 3776 Απόφαση της Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος (µε Εντολή 

∆ηµάρχου) µε αρ. πρωτ. 31278/1.10.2018 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

 
� Εγκρίνει την Τεχνική Περιγραφή της 1.10.2018 που συνέταξε η 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος µε τίτλο «Προµήθεια 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.  
� Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 

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» στην εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ (Ιωνίας 
80, 174 56, Άλιµος, τηλ. 210 99 33 536, φαξ 210 99 41 647, email: 
info@arpedon.com) έναντι ποσού €7.998 (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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