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ΘΕΜΑ: Άµεση και επείγουσα ανάγκη για Προµήθεια Υπηρεσίας Αποκοµιδής Απορριµµάτων 
 

 
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Έχοντας υπ’ όψη: 
 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

3. Τις ισχύουσες διατάξεις του Ν.3463/06 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) 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 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 

5. Την υπ' αρ. 782/2/31-3-2017 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) (Α∆Α: 7Κ96Ω93-ΑΕΛ) απόφαση ∆ηµάρχου 
∆ιονύσου περί "Ορισµού Αντιδηµάρχων και µεταβίβασης αρµοδιοτήτων στο ∆ήµο ∆ιονύσου" 

6. 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 όπου 
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 

7. Το υπ’ αριθµ. 82/19.9.2018 ∆ελτίο Τύπου µε το οποίο παρατάθηκε η στάση εργασίας µέχρι το 
Σάββατο 22.9.2018 και αποχή την Κυριακή 23.9.2018 

8. Το γεγονός ότι ∆ευτέρα µε Τετάρτη (17-19/9/2018), αλλά και την Πέµπτη 20.9.2018 υπήρξε στάση – 
κατάληψη και δεν διενεργήθηκε αποκοµιδή απορριµµάτων 

9. Το γεγονός ότι την Πέµπτη 20.9.2018 ο ∆ήµος προσέφυγε στο ∆ικαστήριο για την κήρυξη της στάσης 
και κατάληψης παράνοµης και καταχρηστικής και η συζήτηση της προσφυγής αναβλήθηκε για την 
Παρασκευή 21.9.2018. 

10.Το γεγονός ότι για 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 

11.Την κατάσταση που έχει δηµιουργηθεί στο ∆ήµο µας µε τη συσσώρευση των απορριµµάτων σε 
θερµοκρασίες ακόµη υψηλές για την εποχή και τους κινδύνους που µπορούν να προκληθούν στη 
δηµόσια υγεία  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 

1. Την επείγουσα ανάγκη ανάθεσης υπηρεσιών: Αποκοµιδή Απορριµµάτων στις ∆ηµοτικές Ενότητες 
του ∆ήµου ∆ιονύσου από ιδιωτική εταιρεία  

2. Την έγκριση της σχετικής Τεχνικής Περιγραφής που συνέταξε η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος . 
 
 
 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 


