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Απόσπασµα από το 34o   Πρακτικό                                                                                                         
Αριθµ. Αποφ. 748 
Αριθµ. Θέµατος στην ηµερ. ∆ιάταξη 21o                                                                                                           
Συνεδρίαση της 3/12/2014                                                                                                                     
Αριθµ. Πρωτ. & ηµερ.που δόθηκε  
η πρόσκληση 93622/28/11/2014 
 
 
               Στις Αχαρνές σήµερα στις 3 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα Τετάρτη 
και ώρα 10:00 στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα (2ος όροφος, αίθουσα συνεδριάσεων ∆ηµοτικού 
Σ/λίου) συνήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή Αχαρνών κατόπιν της µε αριθµό πρωτ. 
93622 / 28/11/2014 εγγράφου προσκλήσεως του Προέδρου της που επιδόθηκε και 
δηµοσιεύτηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.4 και 75 του Ν. 3852/2010, 
όπως ισχύουν. 
             
       ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και κηρύχθηκε από τον Πρόεδρο η έναρξη της 
συνεδρίασης. 
 
 
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Κασσαβός Ιωάννης -  Πρόεδρος                                                                                  1.Ντούρος Σωτήριος                                                                                    
2. Σεληνά Παναγιώτα                                                                                    2.Παλιούρας Αντώνιος                                                                                  
3.Καµπόλης Οδυσσέας                                                  3.Παπαδόπουλος Πολύκαρπος                                                                             
4. Βρεττός Σπυρίδων                                                                                     
5. Σιδηρόπουλος Γεώργιος                                                                                
6.Κατσούρος Σπύρος                                                                                     
7. ∆ασκαλάκης Γεώργιος Αναπληρωµατικό µέλος               
8. Σαχσανίδη Ελένη   Αναπληρωµατικό µέλος                                                                                     
  

 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης  ποσού  65.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% € για την Αποκοµιδή µπαζών 
σε βάρος του Κ.Α. 30-7334.002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ 2014. 
 

Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής, φέρνει για συζήτηση στο  Σώµα το 21o θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και παρουσιάζει την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών που 

αφορά :την Ψήφιση πίστωσης ποσού  65.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή συνολικού ποσού 

79.950,00 €  για την Αποκοµιδή µπαζών που προκλήθηκαν   από την θεοµηνία της 24ης Οκτωβρίου 

2014.  

 
 

Το ποσό θα αντληθεί από τον Κ.Α. 30-7334.002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014. 
 

Ο Πρόεδρος προτείνει να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύµφωνα µε τις διατάξεις του 

άρθρου 72 του Ν.3852/2010, την αρµοδιότητα για το θέµα έχει η Οικονοµική Επιτροπή. 

Ακολούθησε διαλογική συζήτηση και 
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Η Οικονοµική  Επιτροπή 
 

αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση και την Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης  Πολιτικής 

Προστασίας όπως αυτή τεκµηριώνεται στο σκεπτικό της 6804/25.10.2014 (ΑΔΑ: 

ΩΤΖΖΙ-Φ17) Απόφασης Γενικού Γραµµατέα Πολιτικής Προστασίας και εφαρµόζοντας 

την ισχύουσα νοµοθεσία και τις διατάξεις, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 

1. Θεσµικό πλαίσιο  

"Προϋποθέσεις εφαρµογής της απευθείας ανάθεσης ή διαγωνισµού µεταξύ περιορισµένου αριθµού 

προσκαλούµενων εργοληπτικών επιχειρήσεων 

 Σύµφωνα µε το άρθρο 9 του Π.Δ. 171/1987: Εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση µε διαγωνισµό ή 

απευθείας ανάθεση : 

 «1. Η εκτέλεση έργων από εργοληπτική επιχείρηση του άρθρου 15 του ν. 1418/1984, γίνεται µε σύµβαση, 

που συνάπτεται µετά από απόφαση του Δηµοτικού ή Κοινοτικού συµβουλίου ύστερα από διαγωνισµό, 

σύµφωνα µε όσα ορίζουν ειδικότερα οι σχετικές διατάξεις. 

2. Τα όργανα διοίκησης της προηγούµενης παραγράφου µπορεί να αποφασίζουν την απευθείας ανάθεση 

έργων, µε σύναψη σύµβασης, σε εργοληπτική επιχείρηση, η οποία έχει από τις κείµενες διατάξεις το 

δικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό εκτέλεσης του συγκεκριµένου έργου, στις εξής περιπτώσεις: 

(α)..... 

((ββ))  ΑΑνν  υυππάάρρχχεειι  ααννάάγγκκηη  κκααττεεππεείίγγοουυσσαα,,  πποουυ  ππρροοέέκκυυψψεε  ααππόό  θθεεοοµµηηννίίαα  ήή  ααννωωττέέρραα  ββίίαα  κκααιι  χχρρεειιάάζζεεττααιι  νναα  

ααννττιιµµεεττωωππιισσθθεείί  ααµµέέσσωωςς..  

γ) ...  

δ) ... 

ε) ... 

3. Η απόφαση της παραγράφου 2 του παρόντος πρέπει να είναι αιτιολογηµένη και να καθορίζει τους όρους 

της σχετικής σύµβασης.» 

 

Όµως, σύµφωνα µε το άρθρο 72 παρ. 1δ του Ν.3852/2010, η Οικονοµική Επιτροπή καθίσταται κατ' 

εξαίρεση αρµόδια να αποφασίζει για την απευθείας ανάθεση έργων σε εργοληπτική επιχείρηση, σύµφωνα µε 

τις ανωτέρω διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 2 περ. β του Π.Δ. 171/87 καθώς και προµηθειών του άρθρου 23 

παρ. 1 του ΕΚΠΟΤΑ (καθώς και στις παροχής υπηρεσιών και εκπόνησης µελετών) σε εξαιρετικά 

επείγουσες περιπτώσεις, (εκτός αν το Δηµοτικό Συµβούλιο έχει διακρατήσει τη σχετική αρµοδιότητα µε 

ειδική απόφασή του ή η Δηµαρχιακή (πλέον Οικονοµική) Επιτροπή έχει παραπέµψει τη λήψη της σχετικής 

απόφασης στο Δηµοτικό Συµβούλιο.)   

(Γν. ΝΣΚ 164/2007 η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υφυπουργό ΥΠΕΣΔΔΑ- (εγκ. 38 Αρ. Πρωτ. 

26932/31-5-2007)  

 

Γενικά ισχύει ο κανόνας ότι εξαιρετικά επείγουσες ανάγκες (στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο) 

ορίζονται οι ανάγκες που:   

- οφείλονται σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις ενδιαφερόµενες αναθέτουσες αρχές (θεοµηνίες, ανωτέρα 

βία κλπ)   

- δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή µε 

διαπραγµάτευση διαδικασίες µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού  
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- οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης 

δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν από δική τους ευθύνη. 

Για την άµεση αποκατάσταση απρόβλεπτων ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού 

και οδοποιίας και στις περιπτώσεις  απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 

µελετών και εκτέλεσης έργων όταν 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 δηµοτικού ή  κοινοτικού συµβουλίου. (παρ 7 άρθρο 158 ν. 

3463/06) 

Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος εκτέλεσης του έργου µε απευθείας ανάθεση θα καθοριστεί µε απόφαση 

του Δηµοτικού Συµβουλίου, στην προαναφερθείσα πρώτη συνεδρίαση του δηµοτικού 

συµβουλίου  

 
2. Περιγραφή – Αιτιολόγηση του προβλήµατος 

Στις 24 Οκτωβρίου 2014 ο Δήµος Αχαρνών επλήγη από θεοµηνία. Μετά από λεπτοµερείς αυτοψίες που 

πραγµατοποιήθηκαν από ειδικευµένους τεχνικούς υπαλλήλους αµέσως µετά (25 και 26 Οκτωβρίου 2014), 

διαπιστώθηκε η σοβαρότητα και το εύρος των πληγέντων τµηµάτων  του εµπορικού κέντρου της πόλης αλλά 

και των παραρεµµάτιων περιοχών, όπως :  

� καταστροφή χώρων, εξοπλισµού και εµπορευµάτων πολλών καταστηµάτων µε τον κατακλυσµό τους 

από ύδατα και φερτά υλικά  

� εκτεταµένες αποσαθρώσεις ασφάλτου και καταστροφές οδοστρωµάτων σε όλη την έκταση του δήµου, 

µε συχνότατες καθιζήσεις και υποχωρήσεις πρανών σε πολλά σηµεία και µεταφορά των θραυσµάτων και 

αποσαθρωµένων τεµαχίων και άλλων συντριµµιών.  

� Κατάρρευση προστατευτικών κιγκλιδωµάτων σαν αποτέλεσµα των συχνών υποχωρήσεων πρανών στο 

σύνολο σχεδόν του εκτεταµένου δικτύου ρεµάτων της πόλης και µεταφορά των όγκων χωµάτων στα 

χαµηλότερα τµήµατα που πρέπει να αρθούν γιατί υπάρχει κίνδυνος προκλήσεων νέων µεγαλύτερων 

ζηµιών σε περίπτωση µελλοντικών έντονων καιρικών φαινοµένων.  

  

Για την άρση των παραπάνω προβληµάτων, απαιτούνται να εκτελεστούν τα παρακάτω έργα βάσει Μελετών 

της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του  Δήµου:  

� Αποκοµιδή µπαζών  Προϋπολογισµός 65.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23%  (79.950,00 €) 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις που διέπουν τις συµβάσεις κατασκευής έργων, του Νόµου 

1418/84, των εκτελεστικών του Διαταγµάτων και το Προεδρικό Διάταγµα  171/87 και ειδικότερα το άρθρο 

9 του Π.Δ. 171/87 και του Ν.3669/2008 (ΚΔΕ). Έχουν επίσης  εφαρµογή οι διατάξεις του νόµου 

3263/2004 (Κύρωση του Κώδικά Δήµων και Κοινοτήτων), του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»), καθώς 

και επίσης, η Γνωµοδότηση ΝΣΚ 164/2007, η Ε 38/2007, Αρ. πρωτ 26932/31.05.2007 Υπ. Εσωτερικών 

(µε την οποία έγινε η αποδοχή της 164/2007  γνωµοδ ΝΣΚ από τον Υπουργό Εσωτερικών)  και τα τεύχη 

της 98/2014 Μελέτης Προϋπολογισµού 79.950,00 ΕΥΡΩ µε Φ.Π.Α.(23%) που συντάχθηκε από την Δ/νση 

Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήµου Αχαρνών,  τις ισχύουσες Π.Τ.Π. και  τις οδηγίες της επίβλεψης 

 Η αποπεράτωση του έργου θα γίνει σε  διάστηµα  τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία ανάθεσης. 

 Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται µε τα  τεύχη της 97/2014 Μελέτης της 

Δ.Τ.Υ. του Δήµου Αχαρνών, τις Πρότυπες Τεχνικές Προδιαγραφές (Π.Τ.Π.) και τις Προδιαγραφές ΕΛ.ΟΤ. 

και ISO.  

 Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την τήρηση των αστυνοµικών διατάξεων, όσον 

αφορά την κυκλοφορία των εργατών και των µεταφορικών µέσων αυτού κυρίως τις ώρες της κοινής ησυχίας 

και όλες οι σχετικές µε την τήρησή τους δαπάνες βαρύνουν αυτόν. 

 Επίσης θα υποχρεώνεται να λαµβάνει τα ενδεικνυόµενα µέτρα για την αποφυγή ρύπανσης των πέριξ 

του έργου οδών κυκλοφορίας και να προβαίνει σε περίπτωση ρύπανσης στον άµεσο καθαρισµό τους µε δικές 
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τους δαπάνες. Να λαµβάνει όλα τα απαραίτητα µέτρα για την ασφάλεια της κυκλοφορίας όπως αυτά 

προβλέπονται από το κώδικα οδικής κυκλοφορίας και την απαιτούµενη σήµανση και ασφάλιση.  

Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να λαµβάνει όλα τα ισχύοντα από την εργατική νοµοθεσία µέτρα για την 

προστασία και ασφάλεια του προσωπικού του.  

Ρητά συµφωνείται ότι ο ανάδοχος είναι ο µόνος και αποκλειστικός υπεύθυνος ποινικά και αστικά για 

κάθε βλάβη ή ζηµία που τυχόν θα επέλθει, είτε στο Δήµο είτε στο απασχολούµενο από τον ίδιο προσωπικό 

είτε σε οποιοδήποτε τρίτο εξ αιτίας του έργου και της εκτέλεσής του. Ο Δήµος απαλλάσσεται τελείως από 

κάθε τέτοια ευθύνη, ο δε Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να του αποκαταστήσει κάθε ζηµιά που θα υποστεί 

ο ίδιος και να του καταβάλει κάθε ποσό, που θα κληθεί ενδεχοµένως αυτός να πληρώσει προς 

οποιονδήποτε για ζηµιά ή βλάβη του εξαιτίας του έργου. 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Ψηφίζει πίστωση ποσού  65.000,00 € πλέον ΦΠΑ 23% δηλαδή συνολικού ποσού 79.950,00 € για 

την Αποκοµιδή µπαζών που προκλήθηκαν   από την θεοµηνία της 24ης Οκτωβρίου 2014 σε βάρος 

του Κ.Α. 30-7334.002 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΞΟ∆ΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2014. 

 
2.Αναθέτει τις περαιτέρω ενέργειες στον κ. Πρόεδρο.  

 
 
Η πιο πάνω απόφαση πήρε τον αριθµό 748/2014 
 
 
     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                 ΤΑ ΜΕΛΗ  
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ                 ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΙ∆ΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 
                                                                                                       ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΣΕΛΗΝΑ 
                                                                                                       ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΡΟΣ                                                                                                                    
                                                                                                       ΓΕΩΡΓΙΟΣ ∆ΑΣΚΑΛΑΚΗΣ                                                                                                       
                                                                                                      Ο∆ΥΣΣΕΑΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ 

                                                                                                       ΕΛΕΝΗ ΣΑΧΣΑΝΙ∆Η 
 
                                                                                                        
 
                                                       Ακριβές Απόσπασµα  
                                                       Αχαρνές Αυθηµερόν 
                                                   Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ- ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
  
                                                      
                                                     ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΣΣΑΒΟΣ 
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