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ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

Προς τον κ. ΔΗΜΑΡΧΟ (Πρόεδρο της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του ΔΗΜΟΥ ΔΙΝΟΥΣΟΥ) 
για την ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 
ΘΕΜΑ:  

1. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ  
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ  

[Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) και N. 4674/20 (ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020)], 
και 

2. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ  
ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΜΜΕΙΚΤΩΝ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ – ΟΓΚΩΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ 

 
 
Έχοντας υπόψη:   
 
1. το άρθρο 72 «Αρμοδιότητες οικονομικής επιτροπής Δήμων» του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010), ως ισχύει: «1. Η 
οικονομική επιτροπή είναι συλλογικό όργανο αρμόδιο για τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και 
διοικητικής λειτουργίας του Δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και γνωμοδοτικές 
αρμοδιότητες …. :ιη) Αποφασίζει για την αποδοχή πάσης φύσεως χρηματοδοτήσεων, επιχορηγήσεων, 
συμπεριλαμβανομένων κατανομών Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων, επιδοτήσεων, δωρεών προς τον Δήμο …»,  

 
2. το άρθρο 61 «Σύναψη δημόσιων συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου, 

ηλεκτροφωτισμού και ταφής και ανακομιδής νεκρών» του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) «Για την 
ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», ως ισχύει: «[Αρχή Τροποποίησης] «Άρθρο 61 Σύναψη δημόσιων 
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών καθαριότητας, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού και ταφής και 
ανακομιδής νεκρών 1. Η οικονομική επιτροπή, μπορεί κατά την κρίση της, να αποφασίζει για τη σύναψη και 
ανάθεση δημόσιας σύμβασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) για την εκτέλεση συγκεκριμένων 
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθαριότητας κοινόχρηστων 
χώρων και δημοτικών κτιρίων, συντήρησης χώρων πρασίνου, ηλεκτροφωτισμού, καθώς και ταφής και ανακομιδής 
νεκρών, εφόσον οι σχετικές πιστώσεις είναι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό. Με την ως άνω απόφαση της 
οικονομικής επιτροπής, καθορίζονται ιδίως, το αντικείμενο των παρεχόμενων υπηρεσιών, η διάρκεια και η περιοχή, 
εντός της οποίας αυτές παρέχονται. 2. Συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί από δήμους, μέχρι τη δημοσίευση του 
παρόντος, με τις οποίες έχει ανατεθεί σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου η καθαριότητα κοινόχρηστων 
χώρων και η αποκομιδή και διαχείριση αποβλήτων, θεωρούνται νόμιμες μέχρι τη λήξη τους.» - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ, ΩΣ 
ΑΝΩ, ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 61 (ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΤΡΟΠ. ΤΟΥ ΤΙΤΛΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡ. 1) ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 57 ΤΟΥ Ν. 4795/21, ΦΕΚ-62 Α/17-4-
21 //--// Η ΠΑΡ. 1 ΕΙΧΕ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘ. 178 ΤΟΥ Ν. 4635/19, ΦΕΚ-167 Α/30-10-1- ΚΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ 
ΑΡΘ. 117 ΤΟΥ Ν. 4674/20, ΦΕΚ-53 Α/11-3-20 [Τέλος Τροποποίησης]»,  

 
3. την επιστολή του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ», προς το Δήμο με αρ. πρωτ. εισερχομένου 

εγγράφου 7983.3.2023, η οποία αναφέρει: «Η Εταιρία μας λόγω της μακροχρόνιας συνεργασίας με τον Δήμο σας 
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είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει ότι προτίθεται να κάνει δωρεά σε έργο για το έτος 2023 έως 50 
δρομολόγια αποκομιδής οικιακών σύμμεικτων – ανακύκλωσης – ογκωδών απορριμμάτων.»,   

 
Παρακαλείται η Οικονομική Επιτροπή όπως: 

 

1. αποφασίσει [σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) «Για την ηλεκτρονική 
διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», όπως αυτός τροποποιήθηκε με το άρθρο 117 «Ρύθμιση Αρμοδιοτήτων 
Οικονομικής Επιτροπής» του N. 4674/20 (ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020)] για τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συγκεκριμένων 
υπηρεσιών συλλογής και μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών, καθορίζοντας ότι η αυτή θα 
αφορά σε  

o αποκομιδή (συλλογή και μεταφορά) οικιακών σύμμεικτων – ανακύκλωσης – ογκωδών απορριμμάτων,  
o διάρκεια από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έως το τέλος του έτους (2023),  
o περιοχή, εντός της οποίας οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται, και τις επτά (7) δημοτικές κοινότητες του 

Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου, 
 

2. αποφασίσει για την αποδοχή της δωρεάς του οικονομικού φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ» η οποία συνίσταται 
στην εκτέλεση έργου για το έτος 2023 έως 50 δρομολογίων αποκομιδής οικιακών σύμμεικτων – ανακύκλωσης – 
ογκωδών απορριμμάτων,  

 
3. αποφασίσει τη σύναψη σύμβασης του Δήμου με τον οικονομικό φορέα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ» για το έτος 

2023 για την υλοποίηση, άνευ οικονομικού ανταλλάγματος στο πλαίσιο της ανωτέρω δωρεάς, έως 50 δρομολογίων 
αποκομιδής οικιακών σύμμεικτων – ανακύκλωσης – ογκωδών απορριμμάτων. 
 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΥΚΛΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
Εσ. Διανομή:  
1. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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