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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της υπ’αριθ.31/21-12-2018 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος
Αριθμός Απόφασης 621/2018
Περίληψη
Λήψη απόφασης περί ανάθεσης της «Προμήθειας υλικών σκίασης, ειδικών κατασκευών (γκισέ) και
λοιπού εξοπλισμού κτιρίων» με τη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περ. γ του Ν.4412/2016.
Στα Σπάτα σήμερα 21 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09.00 στο Δημοτικό Κατάστημα,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σπάτων – Αρτέμιδος, ύστερα από την
υπ’ αριθ. πρωτ.: 36958/17-12-2018 πρόσκληση του Δημάρχου – Προέδρου, κ. Δημητρίου Σπ. Μάρκου, που
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75, Ν.3852/2010.
Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος κ. Μάρκου Σπ. Δημήτριος κήρυξε την έναρξη της 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
κ. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
κ. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
κ. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
κ. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου

Δήμαρχος – Πρόεδρος
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως μέλος της Επιτροπής
Αντιδήμαρχος ως αναπλ. μέλος της Επιτροπής

Απόντες
κ. Μπέκας Γεώργιος του Σπυρίδωνα
κ. Στάμου Δημήτριος του Γεωργίου
κ. Μάρκου Χρήστος του Αντωνίου
κ. Σερέτης Χρήστος του Γεωργίου
κα. Ραφτοπούλου Άννα του Ιωάννη

Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτικός Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής
Δημοτική Σύμβουλος ως μέλος της Επιτροπής

Προσελεύσεις – Αποχωρήσεις
Καμία.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου κα. Γιαμβριά Παναγιώτα.
Ο Δήμαρχος - Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
Μας διαβιβάσθηκε από την Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών το υπ’ αριθμ. πρωτ. 36946/17-12-2018 έγγραφο, το
οποίο έχει ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
Τη διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1δ του Ν.3852/10 σύμφωνα με το οποίο η Οικονομική Επιτροπή καθίσταται
κατ’ εξαίρεση αρμόδια, εφόσον συντρέχει εξαιρετικά επείγουσα περίπτωση, να αποφασίζει για την
απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 παρ. 2
περ. γ του Ν.4412/16:
«γ)στο μέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγοντος ανάγκης οφειλόμενης σε γεγονότα
απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσμιών που προβλέπονται για
τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται
οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
απορρέουν από δική τους ευθύνη».
Με βάση τα παραπάνω και έχοντας υπόψη:
 Την με αρ. 149/04-12-2018 θεωρημένη σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την
προμήθεια υλικών σκίασης, ειδικών κατασκευών (γκισέ) και λοιπού εξοπλισμού κτιρίων
 Την με αρ. 107/27-10-2017 θεωρημένη σχετική μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την
προμήθεια υλικών σκίασης, επίπλων και λοιπού εξοπλισμού
 Την πρόσκληση εργολάβου με Α.Π. 36555/13.12.2018
 Τη με Α.Π. 36923/17.12.2018 οικονομική προσφορά του κ. Σωτήριου Βλάχου, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, ΑΦΜ: 120482906, ΔΥΟ: Παλλήνης, οδός Μπελογιάννη, αρ. 8, ΤΚ:19016
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Αρτέμιδος, συνολικού προσφερόμενου ποσού 24.635,08 €, η οποία κατατέθηκε μετά από την με Α.Π.
36555/13.12.2018 πρόσκληση Δημάρχου,
και επειδή,
1. Υπάρχει υποχρέωση του Δήμου ως προς την άμεση έναρξη λειτουργίας του κτιρίου στην Λ. Αρτέμιδος
82, που θα στεγάσει το ΚΕΠ Αρτέμιδος και ορισμένες διοικητικές υπηρεσίες, καθώς έχει ήδη
ολοκληρωθεί από τον ιδιοκτήτη, σύμφωνα με το μισθωτήριο συμβόλαιο, η ανακατασκευή του με νέες
διαρρυθμίσεις για την λειτουργία του Δήμου.
2. Είναι απαραίτητη η άμεση εξυπηρέτηση των πολιτών σε συνδυασμό με την εύρυθμη λειτουργία
των υπηρεσιών του Δήμου, οι οποίοι ήδη περιμένουν την βελτίωση αυτή τα τελευταία δύο (2) έτη
λόγω μακράς διαγωνιστικής διαδικασίας για την μίσθωση και την ανακατασκευή του κτιρίου με νέες
διαρρυθμίσεις .
3. Οι εργασίες νέων διαρρυθμίσεων στο υπόψη κτίριο υλοποιήθηκαν μόλις τον Οκτώβριο του 2018 λόγω
αντίξοων συνθηκών όπως καθυστερήσεις λόγω μη ηλεκτροδότησης από ΔΕΔΔΗΕ, μη επαρκούς
τηλεφωνικής σύνδεσης και διαδικτύου από ΟΤΕ, πυρόπληκτου ιδιοκτήτη από το «Μάτι» Αττικής κ.λ.π.
Αποτελέσματα αυτών είναι η μη χρήση του κτιρίου έως σήμερα.
4. Την ανάγκη σκίασης και προστασίας των εισόδων των κτιρίων διοίκησης για την προστασία των

πολιτών κατά την πρόσβασή τους και την διατήρηση των ανοιγμάτων από τις δυσμενείς
καιρικές συνθήκες.
5. Το γεγονός ότι τόσο ο ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός κάτω των ορίων για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ
ΥΛΙΚΩΝ ΣΚΙΑΣΗΣ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ (αρ. μελέτης 107/2017) που διενεργήθηκε μέσω
της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ την Παρασκευή 2/2/2018 όσο και η προσφυγή στη διαπραγμάτευση
χωρίς προηγούμενη δημοσίευση την 15/11/2018 για τις ΟΜΑΔΕΣ Β, Γ, Δ,Ε,Ζ & Η, ήταν άγονοι.
6. Οι περιστάσεις της κατεπείγουσας ανάγκης σε καμία περίπτωση δεν απορρέουν από ευθύνη του
Δήμου.
Εισηγούμαστε
1. Την έγκριση της προσφυγής στη διαδικασία του άρθρου 32 παρ. 2 περίπτ. γ του Ν.4412/16 για την
ανάθεση δημόσιας σύμβασης.
2. Την ανάθεση των εργασιών με τίτλο: «Προμήθειας υλικών σκίασης, ειδικών κατασκευών (γκισέ) και
λοιπού εξοπλισμού κτιρίων», στον κ. Σωτήρη Βλάχο, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ – ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ,
στο ποσό της οικονομικής προσφοράς των 24.635,08 €, με ΦΠΑ (24%)».

Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της τ’ ανωτέρω, ύστερα από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Αναθέτει απευθείας την εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο: «Προμήθεια υλικών σκίασης, ειδικών
κατασκευών (γκισέ) και λοιπού εξοπλισμού κτιρίων», στον κ. Σωτήριο Βλάχο - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ –
ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ, έναντι ποσού 24.635,08 € με ΦΠΑ (24%), σύμφωνα με τη διαδικασία του
κατεπείγοντος [περ. (γ) της παρ. 2 του άρθρου 32 του Ν. 4412/16].
Η παρούσα απόφαση έλαβε αριθμό 621/2018.
Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος
ΤΑ ΜΕΛΗ
της Οικονομικής Επιτροπής
1. Λάμπρου Παναγιώτης του Ηλία
2. Μπασινάς Ιωάννης του Στέφανου
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ
3. Νομικός Αντώνιος του Ηρακλείου
4. Τούντας Αντώνιος του Κωνσταντίνου
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΠ. ΜΑΡΚΟΥ

