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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ         ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ  11η/2023 
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ     Της 14ης Μαρτίου 2023 
Οικονομική Επιτροπή     
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01     
Άγιος Στέφανος                        Αριθ. Απόφασης 116/2023 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

    Από το Πρακτικό της 11ης 14-03-2023 Τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής. 
Σήμερα την 14η Μαρτίου 2023, ημέρα Τρίτη και ώρα 08:30 π.μ. η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε Τακτική συνεδρίαση, η οποία πραγματοποιήθηκε με 
τηλεδιάσκεψη (άρθρο 78 του Ν. 4954/2022) από την αίθουσα συσκέψεων του 
Δήμου, κατόπιν της υπ’ αριθ 8481/10-03-2023 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: 
 
ΘΕΜΑ ΕΗΔ: «Έγκριση πρακτικών, ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ” συνολικού 
προϋπολογισμού 711.512,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%. 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση Πρακτικού Νο4 ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του Δημόσιου 

Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την Δημιουργία Λευκώματος σε 
Έντυπη και Ηλεκτρονική Μορφή της Ιστορίας του Δήμου Διονύσου, συνολικού ποσού 
74.400,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ  2ο: «Έγκριση πρακτικών, ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη του ανοιχτού 
δημόσιου διαγωνισμού για την “ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» συνολικού 
προϋπολογισμού 322.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%». 
ΘΕΜΑ  3ο: « Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του 
Πρακτικού της 7-03-2023 και αφορά την υπ’ αριθ. 3/2023 απόφασή της». 
ΘΕΜΑ 4ο: « Λήψη Απόφασης περί αποδοχή ή μη της πρότασης της Επιτροπής 
Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου εκ του 
Πρακτικού της 7-03-2023 και αφορά την υπ’ αριθ. 2/2023 απόφασή της». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση μελέτης και όρων διακήρυξης  διαγωνισμού  για τις «Υπηρεσίες 
περισυλλογής, κτηνιατρικής περίθαλψης και φιλοξενίας αδέσποτων ζώων 
συντροφιάς»  προϋπολογισμού (351.168,00) €, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος 
προαίρεσης 20% και ΦΠΑ 24%».  
 ΘΕΜΑ  6ο: « 1. Έγκριση  σύναψης σύμβασης για  εκτέλεση συγκεκριμένων 

υπηρεσιών Συλλογής  και  μεταφοράς στερεών αποβλήτων και  
ανακυκλώσιμων υλικών [Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) και N. 
4674/20 (ΦΕΚ 53 Α/11-3-2020)], 
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Και 2) Αποδοχή δωρεάς εκτέλεσης δρομολογίων αποκομιδής οικιακών συμμείκτων 
– ανακύκλωσης  – ογκωδών απορριμμάτων».  
ΘΕΜΑ  7ο: «Εξειδίκευση πίστωσης για τη διοργάνωση 4+1 παραστάσεων παιδικού 

θεάτρου». 
ΘΕΜΑ 8ο:  « Εξειδίκευση πίστωσης για τη συνδιοργάνωση «3ου Διεθνούς Τουρνουά 

Χάντμπολ- ΝORTH ATTICA 2023». 
θΕΜΑ 9ο:« Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα  από την  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ  για την 
ενίσχυση των Κοινωνικών Δομών του Δήμου Διονύσου». 
 
Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν 
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη: 

 

 
                ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

 
               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Καλαφατέλης  Ιωάννης, Πρόεδρος. 1. Φώτος Βασίλειος 

2. Τσουδερός Ιωάννης 2.Μαϊχόσογλου-Ψυχογιού 
Αικατερίνη 

3. Κόκκαλης Εμμανουήλ 3. Κουριδάκης Κωνσταντίνος 

4. Κριεμάδης Στέφανος 4. Ζαμάνης Διονύσιος 

5. Φωτάκης Ιωάννης  

   

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κα. Γρίβα Σοφία, υπάλληλο του Δήμου 
Διονύσου.  
Αριθμός Απόφασης: 116/2023 

  Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το Θέμα 6ο : « 1. Έγκριση  σύναψης σύμβασης για  εκτέλεση 
συγκεκριμένων υπηρεσιών Συλλογής  και  μεταφοράς στερεών αποβλήτων και  
ανακυκλώσιμων υλικών [Ν.3979/2011 (ΦΕΚ 138 Α/16-6-2011) και N. 4674/20 (ΦΕΚ 
53 Α/11-3-2020)] Και 2) Αποδοχή δωρεάς εκτέλεσης δρομολογίων αποκομιδής 
οικιακών συμμείκτων– ανακύκλωσης  – ογκωδών απορριμμάτων», ανάγνωσε την υπ’ 
αριθ.8300/9-3-23 εισήγηση της Αντιδημάρχου Περιβάλλοντος Κυκλικής Οικονομίας 
& Πολιτικής Προστασίας, κ. Κόκκαλη Εμμανουήλ στην οποία αναφέρονται τα εξής:       
   
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 
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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 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. 

 
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη: 

 Την εισήγηση. 

 Τις διατάξεις του Ν.3852/10 όπως ισχύει. 

 Τις διατάξεις του Ν. 4412/16 όπως ισχύει. 

 Την επιστολή του οικονομικού φορεά «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΥΛΑΚΗΣ» προς 
τον Δήμο με αρ. πρωτ. Εισερχομένου εγγράφου 7983.3.2023. 

https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=991864
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1203415&partId=1929013
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1203415
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1131854&partId=1801806
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1131854
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483&partId=1840297
https://www.nomotelia.gr/nservice22/document?documentId=1154483
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 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά). 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
1. Εγκρίνει  τη σύναψη σύμβασης εκτέλεσης συγκεκριμένων υπηρεσιών συλλογής και 

μεταφοράς στερεών αποβλήτων και ανακυκλώσιμων υλικών καθορίζοντας ότι η αυτή 
θα αφορά σε  

 αποκομιδή (συλλογή και μεταφορά) οικιακών σύμμεικτων – 
ανακύκλωσης – ογκωδών απορριμμάτων,  

 διάρκεια από την ημερομηνία λήψης της απόφασης έως το τέλος του 
έτους (2023),  

 περιοχή, εντός της οποίας οι εν λόγω υπηρεσίες παρέχονται, και τις επτά 
(7) δημοτικές κοινότητες του Καλλικρατικού Δήμου Διονύσου 

 
2. Αποδέχεται τη δωρεά 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. Εγκρίνει 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. 

  Κατά της παραπάνω απόφασης, χωρεί άσκηση αίτησης θεραπείας σύμφωνα με τις 
διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 227 του Ν. 3852/2010. Επιπλέον, κατά της 
παραπάνω απόφασης χωρεί και άσκηση ειδικής διοικητικής προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας σύμφωνα με το άρθρο 227 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε με 
το άρθρο 118 του Ν. 4555/2018( Α΄133) μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών 
από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. 
 
             Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 

        Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του 
προγράμματος «Διαύγεια» 

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 
 
Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 
ΤΑ   ΜΕΛΗ 
 
              1. Τσουδερός Ιωάννης 
              2. Κόκκαλης Εμμανουήλ 
              3. Φωτάκης Ιωάννης 
              4. Κριεμάδης Στέφανος 
               
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονομικής Επιτροπής. 
Εσωτερική Διανομή: 
- Γραφείο Δημάρχου 
-Αντιδήμαρχο Ανάπτυξης Ανθρώπινων Πόρων & Διοικητικών Υπηρεσιών 
-Γενικός Γραμματέας 
- Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Κυκλικής Οικονομίας & Πολιτικής Προστασίας 
-Δ/νση Περιβάλλοντος 
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