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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 9ης-8-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..346/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..28ης/9-8-2018.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .9η Αυγούστου 2018.., ηµέρα ..Πέµπτη.. και ώρα ..14:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση 
στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  
∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ 
αριθ. 26518/8-8-2018.. 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: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για προµήθεια εργασίας 
µηχανηµάτων έργου».  

ΘΕΜΑ 2ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για αποκατάσταση βλάβης στη 
γεννήτρια αντλιοστασίου στη ∆.Ε. ∆ιονύσου στη θέση Τρία Πέυκα».  

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
  
 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε 
για το κατεπείγον των θεµάτων 1: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για 
προµήθεια εργασίας µηχανηµάτων έργου»  και 2: «Άµεση και επείγουσα 
ανάγκη για αποκατάσταση βλάβης στη γεννήτρια αντλιοστασίου στη ∆.Ε. 
∆ιονύσου στη θέση Τρία Πέυκα» κατόπιν της κήρυξης της περιφερειακής 
ενότητας Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, για λόγους 
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αντιπυρικής προστασίας και αδυναµίας λειτουργίας της γεννήτριας σε 
περίπτωση διακοπής ρεύµατος. 
 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση των θεµάτων 1: «Άµεση και επείγουσα 
ανάγκη για προµήθεια εργασίας µηχανηµάτων έργου»  και 2: «Άµεση και 
επείγουσα ανάγκη για αποκατάσταση βλάβης στη γεννήτρια αντλιοστασίου 
στη ∆.Ε. ∆ιονύσου στη θέση Τρία Πέυκα»  ως  κατεπείγοντα. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..346/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για προµήθεια εργασίας 

µηχανηµάτων έργου».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 
Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 
καθώς τα µηχανήµατα έργου, ειδικότερα δε φορτωτές, JCB και φορτηγά, είναι 
αναγκαία στην περίοδο έκτακτης ανάγκης που διανύουµε, µετά την 23/7/2018 
ανακοίνωση της Περιφερειάρχη Αττικής, λαµβάνοντας υπόψη ότι οι Υπηρεσίες 
του ∆ήµου αποκοµίζουν έως και τέσσερις φορές περισσότερα 
βιοαποδοµήσιµα από ότι σε αντίστοιχες περιόδους παρελθόντων ετών. 
Ακολούθως, φορτωτές απαιτούνται για να µεταφορτώνουν τα εν λόγω 
απόβλητα στο κλαδοτεµαχιστικό µηχάνηµα του ∆ήµου για θρυµµατισµό και 
αποµάκρυνσή τους µε φορτηγά. 
 
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». 
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2) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων”  
 
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) Την υπ’ αριθµ. 3125/26519/8.8.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί άµεσης και 
επείγουσας ανάγκης για Προµήθεια Εργασίας Μηχανηµάτων Έργου 
 
7) Την υπ’ αριθµ. 26525/8.8.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στις 
εταιρείες BXM EXCAVATION Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Απόστολος Ζορµπάς 
 
8) Την υπ’ αριθµ. 26540/8.8.2018 Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας BXM 
EXCAVATION Μονοπρόσωπη ΙΚΕ  
 
9) Την υπ’ αριθµ. 26541/8.8.2018 Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας 
Απόστολος Ζορµπάς 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 

- Εγκρίνει την σχετική 37/2018  Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

- Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Εργασίας Μηχανηµάτων Έργου» για µηχανήµατα έργου εκτός 
φορτωτή τύπου JCB στην εταιρία εταιρία BXM EXCAVATION 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ µε έδρα Θέση Λιλικούκεζα, Σταµάτα Αττικής 
Τ.Κ.14575 , ΑΦΜ 800818149 ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού 
ποσού των 15.562,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%. 

- Να αναθέσει απευθείας τις υπήρεσίες εκτέλεσης χωµατουργικών 
εργασιών, µε µηχάνηµα τύπου JCB, στον Απόστολο Ζορµπά του 
Ευαγγέλου µε έδρα Αγίου Ιωάννου 49 στη Ροδόπολη, ΑΦΜ 
067263236 ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 
4.265,60€ συµ/νου 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 
� 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) 
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� Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
� Την υπ’ αριθµ. 3125/26519/8.8.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί άµεσης 

και επείγουσας ανάγκης για Προµήθεια Εργασίας Μηχανηµάτων 
Έργου 
� Την υπ’ αριθµ. 26525/8.8.2018 Πρόσκληση Υποβολής Προσφοράς στις 

εταιρείες BXM EXCAVATION Μονοπρόσωπη ΙΚΕ και Απόστολος 
Ζορµπάς 
� Την υπ’ αριθµ. 26540/8.8.2018 Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας 

BXM EXCAVATION Μονοπρόσωπη ΙΚΕ  
� Την υπ’ αριθµ. 26541/8.8.2018 Οικονοµική Προσφορά της εταιρείας 

Απόστολος Ζορµπάς. 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
  

- Εγκρίνει την σχετική 37/2018  Μελέτη της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
- Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 

Εργασίας Μηχανηµάτων Έργου» για µηχανήµατα έργου εκτός 
φορτωτή τύπου JCB στην εταιρία εταιρία BXM EXCAVATION 
Μονοπρόσωπη ΙΚΕ µε έδρα Θέση Λιλικούκεζα, Σταµάτα Αττικής 
Τ.Κ.14575 , ΑΦΜ 800818149 ∆.Ο.Υ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού 
ποσού των 15.562,00€ συµ/νου ΦΠΑ 24%. 

- Αναθέτει απευθείας τις υπηρεσίες εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών, 
µε µηχάνηµα τύπου JCB, στον Απόστολο Ζορµπά του Ευαγγέλου µε 
έδρα Αγίου Ιωάννου 49 στη Ροδόπολη, ΑΦΜ 067263236 ∆.Ο.Υ. 
ΚΗΦΙΣΙΑΣ, αντί του συνολικού ποσού των 4.265,60€ συµ/νου ΦΠΑ 
24%. 

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

 
 
 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. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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