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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ               ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..35η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 14ης-11-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..434/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..35ς/14-11-2018.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ 
συνεδρίασης της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .14η Νοεµβρίου 2018.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..13:30.. 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. 39127/12-11-2018.. 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 ΕΗ∆: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια 
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  

ΘΕΜΑ 1ο: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Επισκευής 
(µε την Προµήθεια αναγκαίων Ανταλλακτικών) Οχηµάτων του ∆ήµου».  
ΘΕΜΑ 2ο: «ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ Ο.Ε  ΠΡΟΣ ΛΗΨΗ 
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ».  
ΘΕΜΑ 3ο: «1. Έναρξη υλοποίησης διαδικασίας κήρυξης του µισθωτή του 
∆ηµοτικού περιπτέρου ∆ιονύσου ως «έκπτωτου» και έξωσης του. 2. Λήψη 
µέτρων εξασφάλισης των απαιτήσεων του ∆ήµου».  
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.          1. Καλαφατέλης Ιωάννης 
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. 
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 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής µετά την λήψη της απαρτίας εισηγήθηκε 
για το κατεπείγον των θεµάτων της Η.∆.  λέγοντας ότι κρίνονται κατεπείγοντα 
για την προστασία των συµφερόντων του ∆ήµου, την οµαλή λειτουργία του 
και την ύπαρξη καταληκτικής προθεσµίας για την άσκηση η µη ενδίκου µέσου. 
 
 

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

 
Αποφάσισε οµόφωνα για τον κατεπείγοντα χαρακτήρα των θεµάτων. 
 
 Κατόπιν ο Πρόεδρος της Επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον του 
θέµατος «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια Υπηρεσίας 
Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών» λέγοντας ότι κρίνεται κατεπείγον 
λόγω της καθυστέρησης υπογραφής σύµβασης µε τον ανάδοχο του 
διαγωνισµού και η παραµονή των υλικών στους χώρους τους ∆ήµου 
εγκυµονεί κινδύνους. 
 
 

         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 Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων 
Υλικών» ως κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..4342018.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την Προµήθεια 

Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών».  
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε ενώπιον του σώµατος την εισήγηση. 

 
Σε εκτέλεση της υπ’ αριθµ. 395/16.10.2018 ΑΟΕ (Α∆Α: 6299Ω93-0ΛΖ) περί 
απευθείας ανάθεσης µε την διαδικασία του επείγοντος της «Προµήθειας 
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών», ο ∆ήµος µας απέστειλε 
Πρόσκληση για υπογραφή σύµβασης στον ανάδοχο για την Οµάδα 2 της υπ’ 
αρ. 46/2018 µελέτης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, δηλαδή την εταιρεία 
Πέππας Πέτρος ΑΦΜ 119633802 ∆ΟΥ Κηφισιάς. 

Με το από 8/11/2018 µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου ο κ. Πέππας 
Πέτρος αρνήθηκε να προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης. 

Σύµφωνα µε τις προσφορές που έχουν καταθέσει οι συµµετέχοντες, η αµέσως 
επόµενη οικονοµικά συµφέρουσα προσφορά για την Οµάδα 2 (Συνεργείο δύο 
(2) φορτηγών ανατρεπόµενων µε φορτωτή JCB) είναι της εταιρείας BXM 
EXCAVATION IKE (ΑΠ 32109/56.10.2018) για τιµή µονάδος 668€ πλέον 
ΦΠΑ 24%. 

Έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η ανάγκη για την προµήθεια της υπηρεσίας 
εξακολουθεί να υφίσταται καθώς δεν έχει υπογραφεί ακόµη σύµβαση από τον 
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σχετικό ηλεκτρονικό διαγωνισµό, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως 
Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών»: 

o Για την Οµάδα 2 (Συνεργείο δύο (2) φορτηγών ανατρεπόµενων 
µε φορτωτή JCB) στην εταιρεία BXM EXCAVATION IKE 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΗ ΛΙΛΙΚΟΥΚΕΖΑ, 
Σταµάτα ΤΚ 14575, ΑΦΜ 800818149 ∆ΟΥ Κηφισιάς, αντί 
συνολικού ποσού 41.416,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 395/2018 ΑΟΕ. 
 

         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 58 και 72 του Ν. 3852/10 
� υπ’ αριθµ. 395/16.10.2018 ΑΟΕ 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  
  
Αναθέτει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια 
Υπηρεσίας Αποκοµιδής Βιοαποδοµήσιµων Υλικών»: 

o Για την Οµάδα 2 (Συνεργείο δύο (2) φορτηγών ανατρεπόµενων 
µε φορτωτή JCB) στην εταιρεία BXM EXCAVATION IKE 
ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ∆/ΝΣΗ ΘΕΣΗ ΛΙΛΙΚΟΥΚΕΖΑ, 
Σταµάτα ΤΚ 14575, ΑΦΜ 800818149 ∆ΟΥ Κηφισιάς, αντί 
συνολικού ποσού 41.416,00€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
Κατά τα λοιπά ισχύει η υπ’ αρ. 395/2018 ΑΟΕ. 
 
 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 Θεόδωρος. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Τσούκας Παναγιώτης. 
6. Καρασαρλής Αναστάσιος. 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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