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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..26η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 1ης-8-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..333/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..26ης/1-8-2018.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .1η Αυγούστου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. 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. 25795/31-7-2018.. 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 την ανάθεση υπηρεσιών: 
Προµήθεια Υπηρεσίας Θρυµµατισµού Κλαδιών». 

 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
   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 του θέµατος «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση 
υπηρεσιών: Προµήθεια Υπηρεσίας Θρυµµατισµού Κλαδιών» λέγοντας ότι 
κρίνεται κατεπείγον κατόπιν της κήρυξης της περιφερειακής ενότητας 
Ανατολικής Αττικής σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, της αδυναµίας άµεσης 
επισκευής του κλαδοφάγου του ∆ήµου, της αδυναµίας συνδροµής του Ε∆ΣΝΑ 
και για λόγους αντιπυρικής προστασίας. 
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         Η Οικονοµική επιτροπή 
      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «Άµεση και επείγουσα 
ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσιών: Προµήθεια Υπηρεσίας Θρυµµατισµού 
Κλαδιών» ως  κατεπείγων. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..333/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 1ο: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσιών: 

Προµήθεια Υπηρεσίας Θρυµµατισµού Κλαδιών». 
 

Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 
 
Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 
καθώς ο κλαδοτεµαχιστής του ∆ήµου ∆ιονύσου σταµάτησε να λειτουργεί, 
λόγω βλάβης, τη ∆ευτέρα 30.7.2018 και δεν δύναται να επισκευαστεί πριν τις 
26.8.2018, λόγω µη άµεσης διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, τα οποία θα 
έρθουν από το εξωτερικό και κλειστών συνεργείων επισκευής, λόγω θερινών 
διακοπών του Αυγούστου. 
 
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 
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, 
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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) Το αριθ. πρωτ. 2442/16-04-2014 έγγραφο «Τροποποίηση του θεσµικού 
πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης 
Πολιτικής Προστασίας» (Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02) 
9) Την  από 23/7/2018 Ανακοίνωση της Περιφερειάρχη  Αττικής που κηρύσσει 
σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  τις Περιφερειακές Ενότητες Ανατολικής και 
∆υτικής Αττικής µετά τις πυρκαγιές που έπληξαν την Περιφέρεια Αττικής. 
10) Το γεγονός ότι ο κλαδοτεµαχιστής που λειτουργεί στον ∆ήµο ∆ιονύσου και 
ο οποίος θρυµµατίζει τα βιοαποδοµήσιµα υλικά προκειµένου αυτά να 
µπορούν να αποµακρυνθούν, σταµάτησε να λειτουργεί τη ∆ευτέρα 30.7.2018, 
λόγω τεχνικού προβλήµατος και δεν δύναται να επισκευαστεί πριν τις 
26.8.2018, λόγω µη άµεσης διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, τα οποία θα 
έρθουν από το εξωτερικό και κλειστών συνεργείων επισκευής, λόγω θερινών 
διακοπών του Αυγούστου. 
11) Την αριθ. πρωτ. 2964/25662/30.7.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 
επείγουσας ανάγκης Προµήθειας Υπηρεσίας Θρυµµατισµού Κλαδιών για 
χρονικό διάστηµα είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών 
12) Τις αριθ. πρωτ. 25669/30.7.2018, 25687/31.7.2018 προσκλήσεις της 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος στις εταιρείες ΚΡΟΝΟΣ ΕΚO AE και ΧΩΜΤΕΚ ΙΚΕ 
αντίστοιχα. 
13) Την υπ’ αρ. 25767/31.7.2018 Προσφορά της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ AE 
14) Την υπ’ αρ. 25840/1.8.2018 Προσφορά της εταιρείας ΧΩΜΤΕΚ Αφοί 
ΖΑΓΑΡΗ ΙΚΕ 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 

- Εγκρίνει την υπ’ αρ. 36/30.7.2018 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

- Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Θρυµµατισµού Κλαδιών» στην εταιρία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ 
µε έδρα Ιωάνν. Μπέλλου 28 ΤΚ 19002 Παιανία, ΑΦΜ 800513380 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) εργασίµων 
ηµερών, αντί του συνολικού ποσού των 32.860,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

- Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά τη σχετική 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 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. 
� 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)” 
� 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). 
� Το αριθ. πρωτ. 2442/16-04-2014 έγγραφο «Τροποποίηση του 

θεσµικού πλαισίου που αφορά την κήρυξη περιοχών σε κατάσταση 
έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας» (Α∆Α: ΒΙΗΧΙ-Β02) 
� Την  από 23/7/2018 Ανακοίνωση της Περιφερειάρχη  Αττικής που 

κηρύσσει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης  τις Περιφερειακές Ενότητες 
Ανατολικής και ∆υτικής Αττικής µετά τις πυρκαγιές που έπληξαν την 
Περιφέρεια Αττικής. 
� 10) Το γεγονός ότι ο κλαδοτεµαχιστής που λειτουργεί στον ∆ήµο 

∆ιονύσου και ο οποίος θρυµµατίζει τα βιοαποδοµήσιµα υλικά 
προκειµένου αυτά να µπορούν να αποµακρυνθούν, σταµάτησε να 
λειτουργεί τη ∆ευτέρα 30.7.2018, λόγω τεχνικού προβλήµατος και δεν 
δύναται να επισκευαστεί πριν τις 26.8.2018. 
� Την αριθ. πρωτ. 2964/25662/30.7.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 

επείγουσας ανάγκης Προµήθειας Υπηρεσίας Θρυµµατισµού Κλαδιών 
για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) εργάσιµων ηµερών 
� Τις αριθ. πρωτ. 25669/30.7.2018, 25687/31.7.2018 προσκλήσεις της 

∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος στις εταιρείες ΚΡΟΝΟΣ ΕΚO AE και 
ΧΩΜΤΕΚ ΙΚΕ αντίστοιχα. 
� Την υπ’ αρ. 25767/31.7.2018 Προσφορά της εταιρείας ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ 

AE 
� Την υπ’ αρ. 25840/1.8.2018 Προσφορά της εταιρείας ΧΩΜΤΕΚ Αφοί 

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

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
  

- Εγκρίνει την υπ’ αρ. 36/30.7.2018 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος η οποία επισυνάπτεται και αποτελεί αναπόσπαστο 
µέρος της παρούσας. 

- Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Θρυµµατισµού Κλαδιών» στην εταιρία ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ ΑΕ 
µε έδρα Ιωάνν. Μπέλλου 28 ΤΚ 19002 Παιανία, ΑΦΜ 800513380 
∆.Ο.Υ. ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, για χρονικό διάστηµα είκοσι (20) εργασίµων 
ηµερών, αντί του συνολικού ποσού των 32.860,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 
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- Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά τη σχετική 
αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 7Θ5ΒΩ93-ΘΔΗ



 

6 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ      ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΛΑ∆ΙΩΝ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ     30 Ιουλίου 2018
   

Α. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή συντάχθηκε επειγόντως, καθώς ο Κλαδοτεµαχιστής 
του ∆ήµου ∆ιονύσου (ο οποίος θρυµµατίζει τα βιοαποδοµήσιµα υλικά προκειµένου 
αυτά να µπορούν να αποµακρυνθούν µε φορτηγά) σταµάτησε να λειτουργεί, λόγω 
βλάβης, τη ∆ευτέρα 30.7.2018 και δεν δύναται να επισκευαστεί πριν τις 26.8.2018, 
λόγω µη άµεσης διαθεσιµότητας ανταλλακτικών, τα οποία θα έρθουν από το 
εξωτερικό και κλειστών συνεργείων επισκευής, λόγω των θερινών διακοπών του 
Αυγούστου. 
 
Η υπό προµήθεια παροχή υπηρεσίας θα αφορά σε χρήση λειοτεµαχιστή (shredder) µε 
τον χειριστή του, κατ’ ελάχιστον δυναµικότητας 10tn/ώρα.  
 
Ο λειοτεµαχιστής θα µεταφερθεί στο ∆ήµο ∆ιονύσου, στο σηµείο που βρίσκεται ο 
κλαδοτεµαχιστής του ∆ήµου, µε ειδικό όχηµα του Αναδόχου. Ο χειρισµός του 
µηχανήµατος θα γίνεται από εξειδικευµένο χειριστή του Αναδόχου κάθε εργάσιµη 
ηµέρα από τις 7.30 πµ έως τις 14.30 µµ. 
Το κόστος της προµήθειας περιλαµβάνει τα έξοδα για τη λειτουργία του 
µηχανήµατος, τη µισθοδοσία του χειριστή και πάσης φύσης εισφορές και 
προσαυξήσεις για τις ηµέρες λειτουργίας. 
Το κόστος για τα καύσιµα του µηχανήµατος θα βαρύνει την Υπηρεσία. 
 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για τη λήψη όλων των απαραίτητων µέτρων ασφαλείας 
τρίτων και του προσωπικού του. 

Β. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΕΙ∆ΟΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΣΥΝΟΛΟ  

1 Λειοτεµαχιστής 
ελάχιστης 

δυναµικότητας 
10τν/ώρα 

20 ηµέρες 1.300,00€/ηµέρα 26.000€ 

2 Κόστος Μεταφοράς 
και Εγκατάστασης του 

Μηχανήµατος στο 
∆ήµο ∆ιονύσου 

  
 

 
500,00€ 

   ΣΥΝΟΛΟ 26.500,00€ 

   ΦΠΑ 24% 6360,00€ 

   ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 32.860,00€ 

 
Ολογράφως: Τριάντα δύο χιλιάδες οχτακόσια εξήντα ευρώ συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24%. 
 
Το CPV της προµήθειας είναι 90000000-7 µε τίτλο «Υπηρεσίες λυµάτων, 
απορριµµάτων, καθαρισµού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες». 
 
Ο χρόνος έναρξης των εργασιών καθορίζεται εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών 
από την ανάθεση. 
   Ο Συντάξας        Θεωρήθηκε 
 
 
Ελισάβετ Μακαριάδη        Απόστολος Παπαδόπουλος 
  ΠΕ ∆ιοικητικού     ΠΕ 5 Μηχανολόγος Μηχανικός 
        Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
 

ΑΔΑ: 7Θ5ΒΩ93-ΘΔΗ
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