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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Πρωτ. : 30446 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
Ε. Μακαριάδη 
Τηλ. : 2108004830/115 
makariadi@dionysos.gr 

 
ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΠΡΟΕ∆ΡΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

ΘΕΜΑ: Άµεση και επείγουσα ανάγκη για την ανάθεση υπηρεσιών: Αποκοµιδή 
Απορριµµάτων από τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του όγκου των 
απορριµµάτων που έχουν συσσωρευτεί στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου από την 
∆ευτέρα 17.9.2018 που ξεκίνησε η στάση εργασίας των υπαλλήλων στην καθαριότητα του ∆ήµου. 
 
Ιστορικό 
Με την υπ’ αριθµ. 77/14.9.2018 ανακοίνωση του Συλλόγου ∆ηµοτικών Κοινοτικών Υπαλλήλων Ν. 
Αττικής (ΣΥ.∆Η.Κ.Υ.) ∆ήµου ∆ιονύσου και το υπ’ αριθµ. 78/16.9.2018 ∆ελτίο Τύπου του ίδιου 
συλλόγου ανακοινώθηκε τριήµερη 4ωρη στάση εργασίας για όλες τις βάρδιες των εργαζοµένων - 
µελών του συλλόγου και κατάληψη των χώρων εργασίας από τη ∆ευτέρα 17.9.2018 έως την Τετάρτη 
19.9.2018. 
Η στάση εργασίας παρατάθηκε µέχρι το Σάββατο 22.9.2018 και κηρύχτηκε αποχή για  την Κυριακή 
23.9.2018 (υπ’ αριθµ. 82/19.9.2018 ∆ελτίο Τύπου). 
Καθ’ όλες τις ηµέρες των κινητοποιήσεων ο εν λόγω σύλλογος έβαλε λουκέτο στην είσοδο του 
Αµαξοστασίου µε αποτέλεσµα να µην υπάρχει η δυνατότητα εισόδου ούτε στη διοίκηση του ∆ήµου 
ούτε στους εργαζόµενους που δεν συµµετέχουν στη στάση, µε αποτέλεσµα την αδυναµία λειτουργίας 
όλων των υπηρεσιών που στεγάζονται στο Αµαξοστάσιο του ∆ήµου. 
Η εικόνα όλων των ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου µας υποβαθµίστηκε λόγω της µη αποκοµιδής των 
απορριµµάτων ενώ υπάρχουν κίνδυνοι για την δηµόσια υγεία, λόγω των υψηλών ακόµη 
θερµοκρασιών. 
Η στάση εργασίας των υπαλλήλων της καθαριότητας έληξε την Παρασκευή 20.9.2018 και σταδιακά 
ξεκίνησε η αποκοµιδή των απορριµµάτων. Η Υπηρεσία εξέδωσε έκτακτο πρόγραµµα αποκοµιδής 
απορριµµάτων για το Σαββατοκύριακο 22&23/9/2018, το οποίο όµως εκτελέστηκε µερικώς και ακόµη 
και σήµερα η αποκοµιδή των απορριµµάτων δεν έχει ολοκληρωθεί. 
 

Έχοντας υπόψη:  
 
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις. 
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2) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων” και ειδικότερα του 
άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
πολιτική προστασία είναι υποχρεωτικές και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το ότι στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης, εφόσον 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 ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου. 
3) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016) 
4) Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)” 
5) Το άρθρο 58 παρ. 2 του Ν. 3852/2010 «Όταν δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή 
απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο δήµαρχος 
µπορεί να αποφασίσει για θέµατα που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής 
ποιότητας ζωής. Στην περίπτωση αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του 
κατά την επόµενη συνεδρίαση της αντίστοιχης επιτροπής». 
6) Το άρθρο 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006 «…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». 
5) Την αριθ. πρωτ. 3677/30231/21.9.2018 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας ανάγκης ανάθεσης 
υπηρεσιών αποκοµιδής απορριµµάτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου 
6) Την σχετική Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 
7) Την εισήγηση της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου για 
αναµόρφωση προϋπολογισµού και την ενίσχυση του Κ.Α. µε τίτλο «Παροχή Υπηρεσιών Εργασιών 
Καθαριότητας, Οδοκαθαρισµού και Συντήρησης Καθαριότητας (οδών πλατειών κλπ κοινοχρήστων 
χώρων των 7 ∆ηµοτικών Κοινοτήτων του ∆ήµου» 
8) Την τηλεφωνική έρευνα αγοράς που έκανε η ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος µε δύο εταιρείες που 
δραστηριοποιούνται στον χώρο: την εταιρεία ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. η οποία µέσω του 
εκπροσώπου της κ. Θωµόπουλο Βασίλειο µας ενηµέρωσε ότι δεν είχε διαθέσιµο απορριµµατοφόρο και 
τον κ. Παυλάκη Κωνσταντίνο ο οποίος έδειξε ενδιαφέρον και στον οποίο απεστάλη πρόσκληση 
υποβολής προσφοράς.  
9) Την από 21.9.2018 προσφορά της εταιρείας ΠΑΥΛΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ, ΤΣΑΚΑΛΩΦ 9, 11146 
ΓΑΛΑΤΣΙ, ΑΦΜ 059049256. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 

- Εγκρίνει την σχετική Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος 

- Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια Αποκοµιδής 
Απορριµµάτων από τις ∆ηµοτικές Ενότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου» στην εταιρία ΠΑΥΛΑΚΗΣ Π 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ µε έδρα Τσακάλωφ 9 11146 Γαλάτσι, ΑΦΜ 059049256 ∆.Ο.Υ. Γαλατσίου, για 
παροχή υπηρεσιών απορριµµατοφόρων οχηµάτων (χωρητικότητας 22m3 & 5m3) και 
πληρώµατος, αντί του συνολικού ποσού των 18.600€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

- Η σχετική έγκριση δαπάνης και η διάθεση της πίστωσης θα γίνουν σύµφωνα µε το άρθρο 203 
του Ν. 4555/2018, µετά τη σχετική αναµόρφωση του προϋπολογισµού του ∆ήµου οε 2018. 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
Εσωτερική ∆ιανοµή: Τµήµα Λογιστηρίου 


