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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..28η/2014..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 19ης-11-2014 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..381/2014.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..19ης/11/2014.. της ..27ης/2014.. ∆ηµόσιας Τακτικής 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..19η Νοεµβρίου 2014.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..11:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..36668/18-11-14.. ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ πρόσκλησης για 
συνεδρίαση την 19-11-2014, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ήµου 
∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 
µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω 
θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση α) της δαπάνης και β) την απ΄ευθείας ανάθεσης 
υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων µε τη προµήθεια των 
ανταλλακτικών τους» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και διάθεσης της πίστωσης και β) για τη 
κατεπείγουσα αναγκαιότητα προµήθειας ειδών παντοπωλείου και οπωρολαχανικών για 
το νοµικό πρόσωπο µε την επωνυµία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία 
∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» συνολικού προϋπολογισµού 14.000,00€». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση α) µετάθεση της ηµεροµηνίας διεξαγωγής του διαγωνισµού για την 
«Προµήθεια ανταλλακτικών – Συντήρηση & επισκευή µεταφορικών µέσων » και β) των 
όρων διακήρυξης του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος   3. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη 
4. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία    4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Στάικος Θεόδωρος 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του ∆ήµου 

∆ιονύσου. 
Μετά την ψήφιση του κατεπείγοντος χαρακτήρα των θεµάτων της Ηµερήσιας 

∆ιάταξης προσήλθε η ∆Σ Καγιαλή Ελπίς (αναπληρωµατικό µέλος).  
 
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής και ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για το κατεπείγον 

χαρακτήρα των θεµάτων λέγοντας ότι η σπουδαιότητα αυτών  αφορά την εύρυθµη 
λειτουργία του νοµικού προσώπου δηµοσίου δικαίου µε την επωνυµία «Κοινωνική 
Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία ∆ήµου ∆ιονύσου «Η ΕΣΤΙΑ» και των υπηρεσιών 
του ∆ήµου. 
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Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του δηµάρχου, τις διατάξεις 

του άρθ., 75 του Ν. 3852/2010 αποφάσισε οµοφώνως για το κατεπείγον χαρακτήρα 
των θεµάτων αποδεχόµενη την εισήγηση του ∆ηµάρχου. 

 
Ακολούθως ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε για την εισαγωγή εκτός ηµερήσιας διάταξης 

θέµατος µε τίτλο «Έγκριση α) της δαπάνης και β) την απ΄ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών 
συντήρησης και επισκευής οχηµάτων µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών τους» το 
οποίο αιτιολογείται από το γεγονός πως σήµερα η έλλειψη συνεργείου για τη συντήρηση 
και επισκευή των οχηµάτων εγκυµονεί πολύ σοβαρούς κινδύνους για την δηµόσια υγεία 
και επιπλέον υπάρχει κίνδυνος αδρανοποίησης σχεδόν όλων των υπηρεσιών. Ο ∆ήµος 
δε διαθέτει ενεργή σύµβαση και η τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται µε τη 
προγραµµατισµένη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού πλειστηριασµού 
είναι χρονοβόρα.  

   
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του ∆ηµάρχου, είδε τις 

διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 αποφάσισε ΟΜΟΦΩΝΑ για την συζήτηση 
του θέµατος αφού η έλλειψη ενεργής σύµβασης εγκυµονεί κινδύνους για την 
δηµόσια υγεία αλλά και για την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών. 

 
Αριθµός Απόφασης:  ..381/2014.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση α) της δαπάνης και β) την απ΄ευθείας ανάθεσης 

υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων µε τη προµήθεια των 
ανταλλακτικών τους» 

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση του θέµατος. 
 

Το κατεπείγον του θέµατος αιτιολογείται από το γεγονός πως σήµερα η    έλλειψη 
συνεργείου για τη συντήρηση και επισκευή των οχηµάτων εγκυµονεί πολύ σοβαρούς 
κινδύνους για την δηµόσια υγεία καθώς του γεγονότος ότι θα αδρανήσουν σχεδόν όλες 
οι υπηρεσίες. Ο ∆ήµος δε διαθέτει ενεργή σύµβαση και η τήρηση των διαδικασιών που 
προβλέπονται µε τη προγραµµατισµένη διαδικασία του ανοικτού διεθνούς ηλεκτρονικού 
πλειστηριασµού είναι χρονοβόρα  
 

Σύµφωνα µε την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονοµική 
επιτροπή «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει 
το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης  αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις 
περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

 
Την ίδια ακριβώς αρµοδιότητα είχε και η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή. Σύµφωνα µε τη 

Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣ∆∆Α- (εγκ. 38 Αρ. 
Πρωτ. 26932/31-5-2007) η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή (η ίδια διάταξη προβλέπεται και στην 
περίπτωση της οικονοµικής επιτροπής και συνεπώς ισχύουν και για την οικονοµική 
επιτροπή) µε τη διάταξη του άρθρου 103 παρ. 2γ' του ∆.Κ.Κ. (Ν.3463/2006) καθίσταται 
κατ' εξαίρεση αρµόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να 
αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων, εκτός αν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη 
σχετική αρµοδιότητα µε ειδική απόφασή του ή η ∆ηµαρχιακή Επιτροπή έχει παραπέµψει 
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τη λήψη της σχετικής απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο δεν έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε ειδική 

απόφασή του και ούτε η Οικονοµική Επιτροπή έχει παραπέµψει τη λήψη της σχετικής 
απόφασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, συνεπώς η Οικονοµική Επιτροπή έχει την 
αρµοδιότητα, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την 
απευθείας ανάθεση προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και 
εκτέλεσης έργων. 

 
 Με την υπ΄ αριθ 38/24-2-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  εγκρίθηκε η 
διενέργεια της «Προµήθειας των ανταλλακτικών -συντήρηση & επισκευή µεταφορικών 
µέσων για το έτος 2014». 
 
 Με την υπ΄ αριθ 72/5-3-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν 
α) η δαπάνη και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε 2014, β) η µελέτη 
και γ) οι όροι διακήρυξης του  ∆ιαγωνισµού. 
 
 Με την αριθµ. 223/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής  κατακυρώθηκε η 
Προµήθεια ανταλλακτικών -Συντήρηση και επισκευή µεταφορικών µέσων για τις οµάδες 
Α. (απορριµµατοφόρα), Β (Φορτηγά, Καλαθοφόρα - Αρπάγες και Υδροφόρες), 
Γ(Λεωφορεία) και ∆ (Επιβατικά  - Ηµοφορτηγά – Τρίκυκλα – ∆ίκυκλα) για τις εργασίες 
των οµάδων, ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΑ, ΠΕ∆ΗΣΗ, ΦΑΝΟΠΟΙΕΙΑ, ΠΛΥΣΙΜΟ - ΓΡΑΣΑΡΙΣΜΑ, 
ΤΑΧΟΓΡΑΦΟΙ – ΚΟΝΤΕΡ, ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ, ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΥΠΕΡΚΑΤΑΣΚΕΥΗ Α 
(απορριµµατοφόρα), Β(Φορτηγά, Καλαθοφόρα- Αρπάγες και Υδροφόρες), 
Γ(Λεωφορεία) και  ∆ (Επιβατικά - Ηµοφορτηγά – Τρίκυκλα – ∆ίκυκλα) στην εταιρία 
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ &ΥΙΟΙ Ο.Ε., και υπογράφει η αριθµ. πρωτ. 21051/4.7.2014 
Σύµβαση, συνολικού ποσού €74.570,48 συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
 Σήµερα το συµβατικό αντικείµενο της ανωτέρω σύµβασης έχει εξαντληθεί µε 
αποτέλεσµα την αδυναµία αντιµετώπισης θεµάτων σχετικά µε τη συντήρηση και 
επισκευή των οχηµάτων του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Με σχετικό, ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα ο ∆/ντης της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος ενηµερώνει πως τέσσερα απορριµµατοφόρα είναι ακινητοποιηµένα 
λόγω µηχανολογικών προβληµάτων. Ως εκ τούτου, δηµιουργείτε µείζων πρόβληµα µε 
τη διαδικασία αποκοµιδής των απορριµµάτων και τη δηµόσια υγιεινή. Επίσης, ενδέχεται 
να ανακύψουν θέµατα δηµόσιας ασφάλειας (λειτουργία της υπηρεσίας Πολιτικής 
Προστασίας), αλλά και θέµατα που σχετίζονται µε τη συνολική εύρυθµη λειτουργία του 
∆ήµου (αντιµετώπιση προβληµάτων ύδρευσης, φωτισµού κ.τ.λ.).  
 
 Οι αδιάθετες πιστώσεις που έχουν εγκριθεί µε την 72/2014 απόφαση της ΟΕ, 
όπως καταγράφονται µε τις 321/2014 έως και 332/2014 ΠΑΥ, ανέρχονται στο συνολικό 
ποσό των 93.751,68. Κρίνεται αναγκαία η έγκριση της δαπάνης για το ποσό των 
€70,000,00 και η απ΄ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής 
οχηµάτων µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών τους στον ίδιο ανάδοχο και µε τους 
ίδιους όρους όπως αυτοί καταγράφονται µε την αριθµ. πρωτ. 21051/4.7.2014 Σύµβαση. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαβόντες υπ’ όψιν:   

1. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/10 
1. την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
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2. τις διατάξεις του Π∆28/80 
προτείνεται να εγκριθούν:  
 
1. η έγκριση της δαπάνης µέχρι του συνολικού ποσού των €70,000,00 σε βάρος των 
Κ.Α. 10.36263.0004, 10.6671, 15.6263.0004, 15.6671, 20.6263.0004, 20.6671.0003, 
25.6263.0004, 25.6671, 35.6263, 34.6671, 70.6263, 70.6671 του προϋπολογισµού του 
οε 2014, οι σχετικές ΠΑΥ έχουν εκδοθεί µε την 72/2014 απόφαση της ΟΕ 
 
2. την απ΄ευθείας ανάθεσης υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων µε τη 
προµήθεια των ανταλλακτικών στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ &ΥΙΟΙ Ο.Ε ( ΑΦΜ 
999193764) µε τους ίδιους όρους όπως αυτοί καταγράφονται µε την αριθµ. πρωτ. 
21051/4.7.2014 Σύµβαση 
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 
 
        αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση 
� Τις διατάξεις των άρθρων 72 και 75 του Ν. 3852/2010 πρόγραµµα 

«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ». 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� την παρ. 1 και την παρ 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06, όπως 

αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του άρθρου 22 του Ν.3536/07 
� τις διατάξεις του Π∆28/80 
� Την υπ’ αριθ. 38/24-2-2014 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
� Τις υπ’ αριθ. 72/5-3-2014 και 223/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
� Την αριθ. πρωτ. 21051/4.7.2014 Σύµβαση 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει τη δαπάνη µέχρι του συνολικού ποσού των €70,000,00 σε βάρος των Κ.Α. 
10.36263.0004, 10.6671, 15.6263.0004, 15.6671, 20.6263.0004, 20.6671.0003, 
25.6263.0004, 25.6671, 35.6263, 34.6671, 70.6263, 70.6671 του προϋπολογισµού του 
οε 2014, οι σχετικές ΠΑΥ έχουν εκδοθεί µε την 72/2014 απόφαση της ΟΕ 
 
2. Εγκρίνει την απ’ ευθείας ανάθεση υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής οχηµάτων 
µε τη προµήθεια των ανταλλακτικών στην εταιρία ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ &ΥΙΟΙ Ο.Ε 
(ΑΦΜ 999193764) µε τους ίδιους όρους όπως αυτοί καταγράφονται µε την αριθ. πρωτ. 
21051/4.7.2014 Σύµβαση, λόγω του κατεπείγοντος χαρακτήρα της φύσης των 
υπηρεσιών. 
 

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
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Ζαµάνης ∆ιονύσιος, 
∆ήµαρχος 

3. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
4. Στάικος Θεόδωρος 
5. Κα;γιαλή Ελπίς 

 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος  
∆ήµαρχος 

 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 

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