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Περίληψη 

Λήψη απόφασης περί «Απευθείας ανάθεση λόγω του κατεπείγοντος της παροχής υπηρεσίας που 
αφορά τη φόρτωση, μεταφορά και διαχείριση (κλαδιών, ογκωδών κλπ αναμεμειγμένων) στερεών 
αποβλήτων». 

Στα Σπάτα σήμερα 21 Μαΐου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα, συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την υπ’ αριθ. 
πρωτ.: 16532/17-05-2019 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που 
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τα δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.  

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη τα συνεδρίασης, αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι από το σύνολο εννέα (9) μελών, βρέθηκαν 
αρχικά παρόντα πέντε (5) μέλη, ήτοι: 

Παρόντες  
κ. Μάρκου Δημήτριος του Σπυρίδωνος Δήμαρχος – Πρόεδρος 
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου Αντιδήμαρχος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Σερέτης Χρήστος του  Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος  ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου Αντιδήμαρχος ως αναπληρωμ. Μέλος τα Επιτροπής 

Απόντες 
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνος Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος τα Επιτροπής 
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη Δημοτική  Σύμβουλος  ως μέλος τα Επιτροπής 

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις 
Καμία. 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα. 

Ο Δήμαρχος – Πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Έχοντας υπόψη: 
1.  Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική   
της   Αυτοδιοίκησης   και   της   Αποκεντρωμένης   Διοίκησης   −   Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 
και μετά την τροποποίησή του με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου203 του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 
133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση 
της Δημοκρατίας - 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  ΦΟΔΣΑ  - 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»,  η  οικονομική  επιτροπή  είναι  αρμόδια  να  
αποφασίζει αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής 
υπηρεσιών, εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. Η απόφαση 
αυτή πρέπει να φέρει πλήρη και ειδική αιτιολογία, αναφερόμενη στους λόγους για τους οποίους 
αποφασίζεται η προσφυγή στην εν λόγω εξαιρετική διαδικασία. 
2. Επιπλέον,  λαμβάνεται  υπόψη  το  άρθρο  206  παρ.  1  του  ανωτέρω  Νόμου  4555/2018  
(ΦΕΚ133/τ.Α΄/19-07-2018)   σύμφωνα   με   το   οποίο   «δεν   απαιτείται   απόφαση   του   δημοτικού 
συμβουλίου   για   την   εκκίνηση   της   διαδικασίας   ανάθεσης   δημόσιας   σύμβασης   έργου, 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α  
 

Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.11/21-05-2019 Συνεδρίασης 
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος 
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προμήθειας ή γενικής υπηρεσίας, ενώ σύμφωνα με το άρθρο 203 του ίδιου νόμου διατάκτης όλων των 
δαπανών είναι ο δήμαρχος. Συγκεκριμένα η περίπτωση ε΄ της παρ. 1 του άρθρου 58 του  Ν.  3852/2010  
αντικαθίσταται  και  ο  δήμαρχος  αποφασίζει  πλέον  για  την  έγκριση  των δαπανών   και   τη   διάθεση   
όλων   των   εγγεγραμμένων   στον   προϋπολογισμό   πιστώσεων, συμπεριλαμβανομένων των πιστώσεων 
που εγγράφονται σε αυτόν με αναμόρφωση, με την έκδοση  της  σχετικής  απόφασης  ανάληψης  
υποχρέωσης.  Για  την  άσκηση  της  αρμοδιότητας αυτής  δεν  απαιτείται  προηγούμενη  απόφαση  
συλλογικού  οργάνου,  εκτός  αν  αυτή  είναι απαραίτητη, προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη 
εξειδίκευση της πίστωσης. 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Το γεγονός ότι μετά τις εορτές του Πάσχα  και παρά τις προσπάθειες της υπηρεσίας καθαριότητας για την 
αποκομιδή των καθαρών κλαδιών (που εκτός των ίδιων μέσων με φορτηγό με αρπάγη γίνεται και με την 
συνδρομή εξωτερικού συνεργάτη για την αποκομιδή καθαρών κλαδιών) παρατηρείται το φαινόμενο να 
παραμένει ένας όγκος κλαδιών ο οποίος είναι αναμεμειγμένος με άλλα στερεά απόβλητα (σακούλες, 
ογκώδη, χαρτόνια, γυαλιά κ.λπ.) ο οποίος δεν γίνεται αποδεκτός στο ΕΜΑΚ και ο οποίος συλλέγεται από 
το Δήμο με την βοήθεια μηχανημάτων έργου τύπου JCB και φορτηγών και στην συνέχεια αφού 
φορτώνεται αυθημερόν απορρίπτεται στον ΧΥΤΑ με container  των 30Μ3. Από 1/1/2019 έως σήμερα 
έχουν μεταφερθεί και απορριφτεί στον ΧΥΤΑ τουλάχιστον 116 δρομολόγια με container των 30 Μ3 (πάνω 
από 1200 τόνους). 
Από τα τέλη Μαρτίου παρατηρείται το φαινόμενο να υπάρχουν καθυστερήσεις στη διάθεση των πιο πάνω 
αναμεμειγμένων αποβλήτων στο χώρο διάθεσης (ΧΥΤΑ Αν. Λιοσίων) λόγω άρνησης υποδοχής από τον 
υπεύθυνο για τη λειτουργία του χώρου, απορρίμματα που αποτελούνται από μίξη κλαδιών και άλλων 
υλικών  τα οποία δεν δύναται να διαχωρισθούν στην πηγή λόγω μη ύπαρξης της αναγκαίας υποδομής. 
Συνέπεια αυτού είναι η καθυστέρηση της αποκομιδής από διάφορα σημεία της πόλης, καθόσον ο Δήμος 
δεν διαθέτει αδειοδοτημένο χώρο προσωρινής αποθήκευσης ,με συνέπεια  την δημιουργία ανθυγιεινών 
εστιών εις βάρος της δημόσιας υγείας αλλά και η αύξηση του κινδύνου πυρκαγιάς (λόγω της ανεξέλεγκτης 
και παράνομης εναπόθεσης σε διάφορα σημεία του Δήμου).  
Ήδη από τότε που διαπιστώθηκε το πρόβλημα με το αριθ. Πρωτ. 9859/26-3-2019 έγγραφο μας προς τον 
ΕΔΣΝΑ  ζητούσαμε την έγκριση για την πραγματοποίηση τουλάχιστον 12 δρομολογίων των 30 κυβικών 
μέτρων εβδομαδιαίως . Από αυτά εγκρίθηκαν τελικά  15 δρομολόγια άπαξ. 
Στην συνέχεια και προκειμένου ο Δήμος να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες του και να 
αντιμετωπίσει τον όγκο που είχε συγκεντρωθεί κατά την περίοδο του Πάσχα με το αρ. πρωτ. 14805/3-5-
2019 έγγραφο του ζήτησε την πραγματοποίηση  επιπλέον 40 δρομολογίων με σύμμεικτα  απορρίμματα. 
Εγκρίθηκαν  10   δρομολόγια και θα είμαστε σε επικοινωνία  όταν αυτά ολοκληρωθούν για έγκριση τυχόν 
επιπλέον δρομολογίων. 
Με βάση όλα τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι προκαλούνται μεγάλες καθυστερήσεις στην αποκομιδή 
και στην απομάκρυνση των παραπάνω υλικών που εκτός των άλλων καθόσον ο Δήμος δεν διαθέτει 
αδειοδοτημένο χώρο συγκέντρωσης αυτών δεν δύναται να τα  αποθηκεύσει με αποτέλεσμα την 
συσσώρευση μεγάλων όγκων  στα διάφορα σημεία του Δήμου. 
Από τα ανωτέρω και δεδομένης της αύξησης των επισκεπτών αλλά και των εποχικών κατοίκων για την 
θερινή περίοδο γίνεται επιτακτική η ανάγκη σύναψης σύμβασης με ανάδοχο που να μπορέσει να συλλέξει 
και να μεταφέρει σε αδειοδοτημένο χώρο για περαιτέρω επεξεργασία τις επιπλέον ποσότητες που δεν 
δύναται ο Δήμος να αποθέσει στον ΧΥΤΑ ούτως ώστε να εξαλειφθεί ο κίνδυνος δημιουργίας νέων 
ανθυγιεινών καταστάσεων  εις βάρος της δημόσιας υγείας καθώς και ο κίνδυνος πυρκαγιάς ενόψει της 
έναρξης της αντιπυρικής περιόδου. 
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω καθώς και το γεγονός ότι στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2019, 
έχει προβλεφθεί πίστωση στον ΚΑ 20-6279.001 συνολικού ύψους 220.000€, ο Δήμος προχώρησε στις 
κατωτέρω ενέργειες προκειμένου να αντιμετωπίσει την παραπάνω ανάγκη:  

 Στην εκπόνηση της 60/2019 μελέτης της Τεχνικής Υπηρεσίας  συνολικού ύψους δαπάνης 72.540,00€ 
με τον ΦΠΑ. 

 Στη σύνταξη του πρωτογενούς αιτήματος που καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων λαμβάνοντας ΑΔΑΜ “19REQ004965505 2019-05-17” 

 Στη σύνταξη του υπ’ αριθμ. πρωτ. ταυτ. 16465/17-5-2019 τεκμηριωμένου αιτήματος του διατάκτη 

 Στην έκδοση της απαιτούμενης Απόφασης Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου ύψους 72.540,00 Ευρώ 
η οποία αφού καταρτίσθηκε και εγκρίθηκε από τον Προϊστάμενο Οικονομικών Υπηρεσιών (Π.Ο.Υ), 
υπεγράφη από τον διατάκτη ο οποίος ενέκρινε τη δαπάνη και διέθεσε τη σχετική πίστωση σε βάρος 
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του Κ.Α. 20-6279.001. Στη συνέχεια έλαβε αριθμό πρωτ.: 16566/17-05-2019 καταχωρήθηκε με α/α Β-
415 στο Μητρώο Δεσμεύσεων έτους 2019, καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων ως έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος λαμβάνοντας ΑΔΑΜ 
«19REQ004966340  2019-05-17» και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (Πρόγραμμα Διαύγεια) λαμβάνοντας 
ΑΔΑ «ΨΧ1ΧΩ1Χ-ΑΔΨ» 

 Στην αποστολή της υπ’ αριθμ. πρωτ. 16484/17-05-2019 πρόσκλησης για υποβολή προσφοράς προς τον 
οικονομικό φορέα ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε., ο οποίος και θα υποβάλλει προσφορά έως την Δευτέρα 20-5-
2019  καθώς και τα ζητηθέντα δικαιολογητικά 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη την παραπάνω ανάγκη καλείται η Οικονομική Επιτροπή να 
λάβει απόφαση για: 

1. Την έγκριση του κατεπείγοντος για την αντιμετώπιση της πιο πάνω ανάγκης. 
2. Την ανάθεση με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση της 

υπηρεσίας με τίτλο «ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΚΛΑΔΙΩΝ,ΟΓΚΩΔΩΝ Κ.Λ.Π. 
ΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ) ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ» λόγω του κατεπείγοντος  σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 1 περ. δ1 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 
λαμβάνοντας υπόψη και το πρακτικό του τριμελούς οργάνου. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τ’ ανωτέρω και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16787/20-05-19 
προσφορά της εταιρείας “ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.”  που κατέθεσε στο πρωτόκολλο του Δήμου, 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.Εγκρίνει το κατεπείγον για την αντιμετώπιση της ανωτέρω ανάγκης και  

2.Αναθέτει με τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση την υπηρεσίας με 
τίτλο «ΦΟΡΤΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ (ΚΛΑΔΙΩΝ, ΟΓΚΩΔΩΝ Κ.Λ.Π. ΑΝΑΜΕΜΕΙΓΜΕΝΩΝ) ΣΤΕΡΕΩΝ 
ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ», στην εταιρεία «ΚΡΟΝΟΣ ΕΚΟ Α.Ε.», συνολικού ποσού 72.540,00 Ευρώ συμπεριλαμ -
βανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16787/20-05-19 προσφορά της. 

Η ανάθεση εκτελείται με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ1 του 
Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με τις διατάξεις του Ν.4412/2016 λαμβάνοντας υπόψη και 
το πρακτικό του τριμελούς οργάνου, το οποίο επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση. 

Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 194/2019. 

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω. 
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος  

της Οικονομικής Επιτροπής 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 

 1. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου 
2. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου 
3. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου  
4. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου 

 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
          Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
      ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

            ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ 
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