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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..2η/2019..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 29ης-1-2019 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01     
Άγιος Στέφανος     ..Αριθ. Απόφασης: ..14/2019.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..2ης/29-1-2019.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..29η Ιανουαρίου 2019.., 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. 
5418/25-1-2019.. 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∆:« Έγκριση πρακτικού – ανακήρυξη προσωρινών ανάδοχων 
του διαγωνισµού προµήθειας τροφίµων για τη σίτιση των δικαιούχων του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου και των νηπίων των παιδικών 
σταθµών του ΝΠ∆∆ «Η ΕΣΤΙΑ», προϋπολογιζόµενης αξίας 297.731,76€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ». 
ΘΕΜΑ 1ο: «1) Έγκριση πρακτικού   Νο2 3325/11-01-2019 (δικαιολογητικά 
κατακύρωσης) του Συνοπτικού  ∆ιαγωνισµού  για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ  ΥΛΙΚΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ Β 
& Γ » (CPV) : 44512000-2 , 31500000-1  Α∆ΑΜ: 18REQ002935395 και 2) 
Κατακύρωση του ∆ιαγωνισµού στις εταιρείες   ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 
ΕΠΕ για την ΟΜΑ∆Α Β και ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΙΚΕ για την ΟΜΑ∆Α Γ».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισµού παροχής υπηρεσιών  
«Μεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις», συνολικού ποσού 74.358,63€, συµπ/νου ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρακτικών -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού προσωρινού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισµού Προµήθεια 
Γραφικής Ύλης, Μικροαντικειµένων Γραφείου, Φωτοαντιγραφικού Χαρτιού & 
Εντύπων, συνολικού προϋπολογισµού 39.297,33€ συµ/νου του αναλογούντος 
ΦΠΑ».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρακτικού -κατακύρωση αποτελέσµατος, ανακήρυξη 
οριστικού ανάδοχου του συνοπτικού διαγωνισµού “Παροχή Υπηρεσιών 
Μαγνητοφώνησης και Αποµαγνητοφώνησης των Πρακτικών του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, της Οικονοµικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής” 
του ∆ήµου ∆ιονύσου, συνολικού προϋπολογίσου 31.206,96 € συµ/νου ΦΠΑ».  
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ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού οριστικής κατακύρωσης αποτελέσµατος 
συνοπτικού διαγωνισµού και ανακήρυξη µειοδότη για την «Προµήθεια 
Ανταλλακτικών Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων »».  
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικών Νο1 & 2 του Ανοιχτού ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού  για την «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 
Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (Ο∆ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ 
ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ) ΤΩΝ ΕΠΤΑ ∆ΗΜΟΤΙΚΩΝ 
ΕΝΟΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ» συνολικής προσυπολογιζόµενης αξίας 
159.815,09 €, €, συµπ/νου ΦΠΑ 24%- (CPV): 90611000-3  Α∆ΑΜ: 
18REQ003805918  και   
2)Έγκριση ανάδειξης προσωρινού  Αναδόχου την εταιρεία 3G FACILITIES 
SERVICES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ 
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Πρακτικών για την µίσθωση ακινήτου για την λειτουργία 
του 4ου ∆ηµοτικού Σχολείου ∆ιονύσου  και λήψη σχετικής απόφασης» 
ΘΕΜΑ 8ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
κα Χανιώτη Παναγιώτας και έγκριση απόδοσης λογαριασµού»  
� ΘΕΜΑ 9ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για την Ανάθεση Προµήθειας 

Ψυχρού Ασφαλτικού Μείγµατος για την Επισκευή Βλαβών στο Οδικό 
∆ίκτυο των Επτά (7) ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».  

ΘΕΜΑ 10ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την 72η ∆ΙΑΝΟΜΗ 
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ “ΧΩΡΙΣ ΜΕΣΑΖΟΝΤΕΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “OINOΠΟΙΕΙΟ 
ΒΑΚΙΡΤΖΗ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 12ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “BIC ΒΙΟΛΕΞ 
Α.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΚΑΒΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ-ΕΜΜ. 
& ΕΛ. ΓΕΩΡΓΙΛΑΚΗΣ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “Β.Σ. 
ΚΑΡΟΥΛΙΑΣ Α.Β.Ε.Ε.Π.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τo “MAZI ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙ∆Ι-
ΣΩΜΑΤΕΙΟ ΕΝΩΣΗ Ν.Π.Ι.∆. ΜΗ ΚΕΡ∆ΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα  από την  “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ”  για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 17ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από ανώνυµο ιδιώτη για ενίσχυση 
του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 18ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-
ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 19ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το “ΑΓΡΟΚΤΗΜΑ 
ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΥ”  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».  

ΑΔΑ: ΨΞΟΜΩ93-ΟΓ7



3 

ΘΕΜΑ 21ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ”  για 
ενίσχυση  κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 22ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “∆ΕΛΤΑ 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 23ο: «Αποδοχή δωρεάς: ∆ΩΡΩΕΠΙΤΑΓΩΝ από ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ Α.Ε.Ε. 
για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 24ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τα “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΑ 
TZAΝΕΤΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 25ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΣΙΑ Ο.Ε.” για ενίσχυση του κοινωνικού 
παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου» 
ΘΕΜΑ 26ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ 
ΧΑΤΖΗΓΑΒΡΙΗΛ”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 27ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τον ΡΟΤΑΡΙΑΝΟ ΟΜΙΛΟ 
“ΑΝΟΙΞΗ-ΣΕΜΕΛΗ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 28ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τo “ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ 
ΣΕΡΑΛΙ∆ΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 29ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την εταιρεία “E. & Κ. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ & ΣΙΑ Ο.Ε.”  για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του 
∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 30ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την  εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ 
ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι∆ΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση  
κοινωνικών δοµών του ∆ήµου ∆ιονύσου»  
ΘΕΜΑ 31ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από τον “ΦΟΥΡΝΟ ΚΑΡΡΑ” για 
ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 32ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από την “ΦΡΟΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 
ΠΕΠΠΑΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου ∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 33ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιµα από το “ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ 
ΚΥΡΙΑΚΗΣ” για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του ∆ήµου 
∆ιονύσου».  
ΘΕΜΑ 34ο: «ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ ΕΠΙ ΑΓΩΓΩΝ  ».  
 
  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. Κριεµάδης Στέφανος 
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα    4. Κοντάκης Κυριάκος 
5. Τσούκας Παναγιώτης 
 

   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..14/2019.. 
 
� ΘΕΜΑ 9ο: «Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για την Ανάθεση Προµήθειας 

Ψυχρού Ασφαλτικού Μείγµατος για την Επισκευή Βλαβών στο Οδικό 
∆ίκτυο των Επτά (7) ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου».  

 
Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής τα κάτωθι έγγραφα στοιχεία: 
 
Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, 
καθώς στις 7-8-9.1.2019 εκδηλώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις και παγετός σε 
όλη την Αττική και µε ιδιαίτερη ένταση στην περιοχή του ∆ήµου µας, µε 
αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλήθους βλαβών(λακκούβες) στο οδικό δίκτυο των 
επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
 
 
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, 
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), 
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8) Τα υπ’ αρ. 420 – 426 – 448 / 7.1.2019 έκτακτα δελτία της Περιφέρειας 
Αττικής για τα έκτακτα καιρικά φαινόµενα τα οποία είχαν την ονοµασία 
‘’ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ’’, 
9) Τις έντονες χιονοπτώσεις και χαµηλές θερµοκρασίες που εκδηλώθηκαν 
στις 7-8-9.1.2019 στο ∆ήµο µας, µε αποτέλεσµα τις πολλές καταστροφές της 
ασφάλτου (ρηγµατώσεις και λακκούβες) του οδικού δικτύου του ∆ήµου µας, 
10) Την αρ. πρωτ. 233/4115/16.1.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας 
ανάγκης Προµήθειας Ψυχρού Ασφαλτικού Μείγµατος για την Επισκευή 
Βλαβών στο Οδικό ∆ίκτυο των Επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου 
∆ιονύσου,  
11) Την υπ’ αρ. 3915/15.01.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στην 
εταιρεία Προµπονά Παναγιώτα 7 ΣΙΑ Ο.Ε.,  
12) Την υπ’ αριθµ. 3916/15.01.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στην 
εταιρεία Σκουρλέτος Χρ. Αριστόδηµος, 
13) Τις προσφορές των εταιριών, 
14) Ότι η λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για τη σχετική έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης θα γίνει σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά 
την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου ∆ιονύσου ο.ε. 2019 κατόπιν του 
µε αρ. πρωτ. 4222/17.1.2019 σχετικού εγγράφου της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 
Εγκρίνει την υπ’ αρ. 2/2019 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης 

Περιβάλλοντος για την Προµήθεια Ψυχρής Ασφάλτου,  
Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια Ψυχρής 

Ασφάλτου» για την επισκευή βλαβών στο οδικό δίκτυο των επτά 
∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου στην εταιρία Σκουρλέτος Χρ. 
Αριστόδηµος µε έδρα Σπάρτης 21, Αθήνα Αττικής 11252, τηλ. 2108623291 
ΑΦΜ 028913799 ∆.Ο.Υ ΙΓ΄Αθηνών, αντί συνολικού ποσού 11.532,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
 

         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), 
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� 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’ αρ. 420 – 426 – 448 / 7.1.2019 έκτακτα δελτία της Περιφέρειας 

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

στις 7-8-9.1.2019 στο ∆ήµο µας, µε αποτέλεσµα τις πολλές 
καταστροφές της ασφάλτου (ρηγµατώσεις και λακκούβες) του οδικού 
δικτύου του ∆ήµου µας, 
� Την αρ. πρωτ. 233/4115/16.1.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί 

επείγουσας ανάγκης Προµήθειας Ψυχρού Ασφαλτικού Μείγµατος για 
την Επισκευή Βλαβών στο Οδικό ∆ίκτυο των Επτά ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου,  
� Την υπ’ αρ. 3915/15.01.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στην 

εταιρεία Προµπονά Παναγιώτα 7 ΣΙΑ Ο.Ε.,  
� Την υπ’ αριθ. 3916/15.01.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών 

στην εταιρεία Σκουρλέτος Χρ. Αριστόδηµος, 
� Τις προσφορές των εταιριών. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την υπ’ αρ. 2/2019 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος για την Προµήθεια Ψυχρής Ασφάλτου.  

2. Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Ψυχρής Ασφάλτου» για την επισκευή βλαβών στο οδικό δίκτυο των 
επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου στην εταιρία 
Σκουρλέτος Χρ. Αριστόδηµος µε έδρα Σπάρτης 21, Αθήνα Αττικής 
11252, τηλ. 2108623291 ΑΦΜ 028913799 ∆.Ο.Υ ΙΓ΄Αθηνών, αντί 
συνολικού ποσού 11.532,00€ 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. Τσούκας Παναγιώτης. 

 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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