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ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ..51η/2020..
της 10-11-2020

Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..476/2020..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..51ης/10-11-2020...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..10η Νοεμβρίου 2020.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..28029/6-11-2020..πρόσκλησης
του Προέδρου κ. Ιωάννη Καλαφατέλη, Δημάρχου Διονύσου που δημοσιεύθηκε και
επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10,
για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης
ΘΕΜΑ1 ο:«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΙΜΩΝ ΓΙΑ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ».

ΘΕΜΑ 2ο: «Παραλαβή της Μελέτης με τίτλο: «Έλεγχος επάρκειας και μελέτη έργων
αναβάθμισης δικτύου ύδρευσης περιοχής Αναγέννησης στην δ.κ. Διονύσου»».
ΘΕΜΑ 3ο:«Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη προσωρινού
μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “προμήθεια υπολογιστών, εκτυπωτών,
λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού και ψηφιακών
υπογραφών” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά συνολικού προϋπολογισμού 62.329,22€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 4ο: «Άμεση και επείγουσα «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΩΣ
ΜΕΣΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΠΛΩΣΗΣ ΤΟΥ COVID 19»».
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ & ΕΚ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟΥ ΕΟΡΤΑΣΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΟΣΜΟΥ συνολικού προϋπολογισμού

73.978,40€ συμ/νου του αναλογούντος ΦΠΑ, 24% και λήψη σχετικής απόφασης».
ΘΕΜΑ 6ο: «Αίτημα της κ. Ανδρικοπούλου Βασιλικής περί καταβολής αποζημίωσης για
ζημιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα».
ΘΕΜΑ 7ο:«Έγκριση Μελέτης και Όρων Διακήρυξης για την «Προμήθεια
Ηλεκτρολογικών Ειδών»».
ΘΕΜΑ 8ο: «Εξειδίκευση Πίστωσης για την Διοργάνωση Χριστουγεννιάτικων Δράσεων
2020».
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης ορισμού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για
νομική συμπαράσταση στην επιλογή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για τη
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δέσμευση ιδιοκτησιών διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων ΣταμάταςΔροσιάς ».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Λακαφώση Παναγιώτα
5. Ζαμάνης Διονύσιος
6. Αλεξανδρής Δημήτριος
7. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Φώτος Βασίλειος
2. Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Ζωή Μαρουλάκη Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Αριθμός Απόφασης: 476/2020
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης ορισμού εξωτερικού συνεργάτη δικηγόρου για νομική
συμπαράσταση στην επιλογή της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί για τη δέσμευση
ιδιοκτησιών διέλευσης του αγωγού αποχέτευσης ομβρίων Σταμάτας-Δροσιάς ».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
Σχετ. 1. Η με α.π 27918/5-11-20 πρόταση αμοιβής
2. Το με α.π. 27958/6-11-20 έγγραφο της ΝΥ
Α ] Από τον Δήμο Διονύσου έχει αναληφθεί εκτέλεση/κατασκευή του αντιπλημμυρικού έργου επί της Λεωφόρου Δροσιάς – Σταμάτας, που θα υλοποιηθεί με την
υπόγεια διέλευση αγωγού αποχέτευσης ομβρίων, μεταξύ διαφόρων ιδιοκτησιών, στις
οποίες περιλαμβάνονται και οι ιδιοκτησίες Γεωργίου Παπανικολάου (τρία ΚΑΕΚ:
051350101012, 051350101023 και 051350101053), εκ μέρους του οποίου
εκδηλώνεται η σθεναρή αρνητική στάση στην αποδοχή κάθε συμβιβασμού και
εξεύρεσης λύσης για την παραχώρηση τμήματος των ιδιοκτησιών του, που έχει ως
συνέπεια την περιέλευση του Δήμου σε αδιέξοδη κατάσταση για την πορεία του έργου
και την συνακόλουθη διακινδύνευση της απεντάξεώς του.
Β ] Τα ζητήματα που προκύπτουν από τη παραπάνω κατάσταση, είναι σύνθετα και
ποικίλα και προκύπτει επείγουσα ανάγκη διευθέτησής τους, καθώς τίθεται ζήτημα
εσπευσμένης νομικής συμπαράστασης για την υπόδειξη της πλέον σύντομης και
προσφορότερης διαδικασίας για την (εξαναγκαστική) πραγματοποίηση του έργου
προς αποφυγή του κινδύνου της απεντάξεώς του με την παράκαμψη της άρνησης του
ιδιοκτήτη.Ταυτόχρονα, για την υλοποίηση της διαδικασίας που θα υποδειχθεί,
απαιτείται η νομική συνδρομή και καθοδήγηση προς την αρμόδια υπηρεσία και τα
δημοτικά όργανα για τα διαδικαστικά βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν, η
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επιμέλεια της σύνταξης των αποφάσεων των οργάνων και η συμπαράσταση/
υποστήριξη των φορέων του Δήμου στις εμπλεκόμενες Διοικητικές Αρχές και
Πολιτειακά όργανα και διάθεση σοβαρού και ικανού χρόνου
αποκλειστικής
ενασχόλησης για την αντιμετώπιση των πολλών πεδίων της υπόθεσης.
Γ ] Με βάση τα ανωτέρω και έχοντας υπόψη
-τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010
-τις διατάξεις του Ν. 4312/2014
-τα άνω σχετικά (1) & (2) έγγραφα
-το σύνθετο, νομικά ιδιόμορφο, σημαντικό και επείγον της υπόθεσης
-το γεγονός ότι στον Δήμο μας υπηρετεί ένας(1) μόνο δικηγόρος ο οποίος επιμελείται
τις νομικές υποθέσεις επτά (7) επί μέρους δημοτικών ενοτήτων που αποτελούν τον
Καλλικρατικό Δήμο Διονύσου και λόγω του τεραστίου φόρτου της ενασχόλησής του
με τις τρέχουσες και ιδιαίτερα σημαντικές υποθέσεις, είναι αδύνατη η ενασχόλησή
του με την προκείμενη εξαιτίας των ποικίλων, σύνθετων και των σημαντικών
ιδιαιτεροτήτων και νομικών ζητημάτων της που απαιτεί αποκλειστική ανάλωση.
Συνεπώς, λόγω του ειδικού θέματος της εν λόγω υπόθεσης και της ιδιαίτερης
σπουδαιότητάς της, προτείνεται η ανάθεση του χειρισμού της και ο ορισμός της
δικηγορικής εταιρείας ‘ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ [ Βασιλίσσης Σοφίας
121-Αθήνα & Πάρνηθος 1 –Αχαρνές] που διαθέτει πλήθος δικηγόρων-συνεργατών με
την σχετική εξειδίκευση και εμπειρία επί συναφών υποθέσεων, για την νομική
καθοδήγηση και αρωγή του Δήμου στην υπόδειξη και εφαρμογή της προσφορότερης
επιλογής διευθέτησης του άνω ζητήματος, που θα περιλαμβάνει την σύνταξη σχετικής
γνωμοδοτικής μελέτης/πρότασης της επιλεκτέας διαδικασίας, την συνδρομή και
καθοδήγηση προς την αρμόδια υπηρεσία και τα δημοτικά όργανα για τα ακολουθητέα
διαδικαστικά βήματα, την επιμέλεια της σύνταξης των αποφάσεων των οργάνων και
τη συμπαράσταση/υποστήριξη των φορέων του Δήμου ενώπιον των εμπλεκόμενων
Διοικητικών Αρχών και Πολιτειακών οργάνων.
Ταυτόχρονα εισηγούμεθα και την αποδοχή της προταθείσας αμοιβής του ποσού των
(4.000€) πλέον ΦΠΑ για την διενέργεια των ανωτέρω, η οποία φέρεται ανάλογη α) της
επιστημονικής εργασίας, της αξίας και του είδους των ενεργειών προς διεκπεραίωση
της υπόθεσης, β) του απαιτουμένου χρόνου διενέργειας, γ) της σπουδαιότητας του
αντικειμένου που μετέρχεται δ) των ιδιαζουσών περιστάσεων που συνθέτουν την εν
λόγω εργασία και ε) των εν γένει (εξωδικαστικών) ενεργειών που απαιτούνται να
υλοποιηθούν και είναι δίκαιη και εύλογη ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις του
Κωδικα Δικηγόρων και την περαιτέρω παραπομπή της στο Δημοτικό Συμβούλιο για
την επικύρωσή της.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις του Ν. 4312/2014.
 Την με α.π. 27918/5-11-20 πρόταση αμοιβής.
 Το με α.π. 27958/6-11-20 έγγραφο της ΝΥ.
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Οι Δ.Σ. κ.Ζαμάνης και κ.Αλεξανδρής δήλωσαν λευκή ψήφο.
1. Αναθέτει τον χειρισμό της δέσμευσης ιδιοκτησιών διέλευσης του αγωγού
αποχέτευσης ομβρίων Σταμάτας-Δροσιάς και ορίζει την δικηγορική εταιρεία
‘ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΑΡΙΝΑ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ’ [ Βασιλίσσης Σοφίας 121-Αθήνα & Πάρνηθος
1 –Αχαρνές] που διαθέτει πλήθος δικηγόρων-συνεργατών με την σχετική εξειδίκευση
και εμπειρία επί συναφών υποθέσεων, για την νομική καθοδήγηση και αρωγή του
Δήμου στην υπόδειξη και εφαρμογή της προσφορότερης επιλογής διευθέτησης του
άνω ζητήματος, που θα περιλαμβάνει την
σύνταξη σχετικής γνωμοδοτικής
μελέτης/πρότασης της επιλεκτέας διαδικασίας, την συνδρομή και καθοδήγηση προς
την αρμόδια υπηρεσία και τα δημοτικά όργανα για τα ακολουθητέα διαδικαστικά
βήματα, την
επιμέλεια της σύνταξης των αποφάσεων των οργάνων και τη
συμπαράσταση/υποστήριξη των φορέων του Δήμου ενώπιον των εμπλεκόμενων
Διοικητικών Αρχών και Πολιτειακών οργάνων.
2. Αποδέχεται την προταθείσα αμοιβή του ποσού των (4.000€) πλέον ΦΠΑ για την
διενέργεια των ανωτέρω, η οποία φέρεται ανάλογη α) της επιστημονικής εργασίας, της
αξίας και του είδους των ενεργειών προς διεκπεραίωση της υπόθεσης, β) του
απαιτουμένου χρόνου διενέργειας, γ) της σπουδαιότητας του αντικειμένου που
μετέρχεται δ) των ιδιαζουσών περιστάσεων που συνθέτουν την εν λόγω εργασία και ε)
των εν γένει (εξωδικαστικών) ενεργειών που απαιτούνται να υλοποιηθούν και είναι
δίκαιη και εύλογη ανταποκρινόμενη στις προβλέψεις του Κωδικα Δικηγόρων και την
παραπέμπει στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επικύρωσή της.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Τσουδερός Ιωάννης
Κριεμάδης Στέφανος
Λακαφώση Παναγιώτα
Ζαμάνης Διονύσιος
Αλεξανδρής Δημήτριος
Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
 Γραφείο Δημάρχου.
 Νομική Υπηρεσία.
 Δημοτικό Συμβούλιο.

