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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Άγιος Στέφανος, 22/03/2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                             Αριθ. Πρωτ : 11610 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
∆/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος  29 
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος                                                                                                   
ΤΗΛ :2132030600                                                          

  ΠΡΟΣ 
τον Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

                   
ΘΕΜΑ: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση  Παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στο 

∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθµών διοδίων σε 

ανάδοχο και έγκριση δαπάνης ύψους 5.952,00€  Α∆ΑΜ : 18REQ002815244  

CPV 98300000-6 

Έχοντας υπόψη : 
 

1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής 

Επιτροπής, «…η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών 
και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο καθώς 
επίσης αποφασίζει αιτιολογηµένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης 
προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων, σε 
εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις». 

3. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε 
την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 και διατηρήθηκε σε ισχύ µε την 
περίπτωση 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016.  

4. την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε µε την 
παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 

5. τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006, οι οποίες ορίζουν ότι 
«………… και στις περιπτώσεις απ’ ευθείας 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 ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου…….» 

6. τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 για «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», άρθρο 118 
του Ν. 4412/2016  

7. το γεγονός ότι η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του έτους 2018  σε Κ.Α. 
η τροποποίηση του οποίου θα γίνει στην πρώτη µετά την ανάθεση συνεδρίαση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

8. την αριθµ. 361/21-11-2016 Απόφαση της  Οικονοµικής Επιτροπής  µε την οποία 
εγκρίθηκε η δαπάνη για δικηγορική αµοιβή στην  κα. Αγγελική Χαροκόπου για το 
χειρισµό της νέας φάσης της υποθέσεως του «κόµβου διοδίων Αγίου Στεφάνου» 

9. τη µε αριθµό 1170/16-1-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και 
Ενέργειας που αφορά στους ανισόπεδους κόµβους Κηφισιάς και Βαρυµπόµπης, 
καθώς και την προσθήκη πλευρικών διοδίων στον κόµβο Βαρυµπόµπης 

10. την αριθµ. 52/22-02-2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία 
εγκρίθηκε η Επικαιροποίηση Ψηφίσµατος και οι   περαιτέρω ενέργειες αναφορικά 
µε την εγκατάσταση των Σταθµών Πλευρικών ∆ιοδίων στους Ανισόπεδους 
κόµβους Αγίου Στεφάνου και Βαρυµπόµπης  

11. Το γεγονός ότι η εν λόγω υπόθεση έχει ιδιαίτερη σηµασία για τα συµφέροντα του 
∆ήµου ∆ιονύσου, ο οποίος έχει αρµοδιότητα για την αποτροπή επιδεινώσεως και 
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την βελτίωση των συνθηκών διαβιώσεως των κατοίκων του και για την αποτροπή 
των κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την κατασκευή και 
λειτουργία των ως άνω έργων και ειδικώς την εγκατάσταση των σταθµών 
διοδίων. Μάλιστα, η υπόθεση αυτή έχει σηµασία για το σύνολο της περιφερείας 
του Καλλικρατικού ∆ήµου ∆ιονύσου, διότι σε περίπτωση εγκαταστάσεως και 
λειτουργίας των πλευρικών σταθµών διοδίων η κυκλοφορία των διερχοµένων 
αυτοκινήτων θα διοχετευθεί από τον οδικό άξονα στο τοπικό δίκτυο του ∆ήµου 
∆ιονύσου, µε προφανείς επιπτώσεις στην κυκλοφορία και µε αποτέλεσµα την 
αύξηση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης, του θορύβου και του κινδύνου 
ατυχηµάτων. Αφ’ ετέρου, οι ίδιοι οι κάτοικοι του ∆ήµου θα υποχρεωθούν για 
πολλές από τις µετακινήσεις τους εντός του ∆ήµου ή προς το κέντρο των Αθηνών 
να καταβάλλουν διόδια για την χρήση της Εθνικής Οδού.  

12. το γεγονός ότι η ως άνω υπόθεση είναι ιδιαιτέρως σύνθετη και απαιτεί 
εξειδικευµένη επιστηµονική γνώση και εµπειρία και άπτεται ειδικών τεχνικών 
ζητηµάτων, τα οποία θα πρέπει να χειρισθεί ειδικός επιστήµονας και να παρέχει 
προς τον ∆ήµο υπηρεσίες τεχνικού συµβούλου, προκειµένου να υποστηριχθούν 
οι δικαστικές και διοικητικές ενέργειες του ∆ήµου ∆ιονύσου για την εν λόγω 
υπόθεση 

13. τη µε αρ. πρωτ. 9756/15-3-2018 βεβαίωση της Προϊσταµένης της ∆/νσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών από την οποία προκύπτει ότι η εν λόγω Υπηρεσία δε διαθέτει 
το απαιτούµενο εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό για την ως άνω υπόθεση 

14. το γεγονός ότι η προθεσµία προσβολής της ανωτέρω Υπουργικής απόφασης λήγει 
την 16η Μαρτίου 2018 κι εποµένως δεν είναι δυνατή η τήρηση των προθεσµιών 
διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων που προβλέπονται από το Ν. 
4412/2016. 

15. την αριθµ 10352/1294/16-3-2018 Απόφαση ∆ήµαρχου για την επείγουσα 
Απευθείας Ανάθεση  Παροχής συµβουλευτικών υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου 
για την προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθµών διοδίων σε εξειδικευµένο 
επιστηµονικό προσωπικό για την ως άνω υπόθεση. 

16.  την υπ’ αριθµ 10492/16-3-2018 πρόσκληση υποβολής προσφοράς για την 
«Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του 
ενάντια στο νέο σταθµών διοδίων»  στον κ.  ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΟ ∆ρ. 
ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΟΣ –ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΕΜΠ  

17. την υπ’ αριθµ 11254/21-03-2018 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά του κ. 
ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ η οποία ήταν πλήρης, σύµφωνη των  τεχνικών 
προδιαγραφών  και συµφέρουσα από οικονοµικής άποψης  

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε όπως  ληφθεί Απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής για: 

1. Την  έγκριση της κατεπείγουσας Απευθείας Ανάθεσης  Παροχής συµβουλευτικών 
υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθµών 
διοδίων στον κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΟ ∆ρ. ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΟΣ –
ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟΣ ΑΦΜ 074940383 ∆ΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ. 

2. Την έγκριση της  από 13-3-2018  Τεχνικής Περιγραφής σχετικής µε το εν λόγω 
θέµα  

3. Την έγκριση της δαπάνης των 5.952,00€  η οποία θα βαρύνει τον προϋπολογισµό 

του έτους 2018  σε Κ.Α. η τροποποίηση του οποίου θα γίνει στην πρώτη µετά την 
ανάθεση συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

 
 

  Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

   

∆ΙΟΝΥΣΙΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ  

   
 


