
 

1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ                ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..8η/2018..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 26ης-3-2018 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..95/2018.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
 Από το Πρακτικό της ..8ης/26-3-2018.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .26η Μαρτίου 2017.., ηµέρα ..∆ευτέρα.. και ώρα ..9:00.. η 
Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση στην 
αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, 
επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. 
11625/22-3-2018.. πρόσκλησης για συνεδρίαση, του Προέδρου κ. ∆ιονύσιου 
Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε νόµιµα µε 
αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

1ο ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.608,40€ 
για καταβολή νόµιµων τόκων βάσει της υπ’ αριθµ. 98/2017 απόφασης του 
Ειρηνοδικείου Μαραθώνα». 
ΘΕΜΑ 1ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής της 
Χανιώτη Παναγιώτας (7.956,00) € και έγκριση απόδοσης Λογαριασµού».  
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας τελεσίδικων ∆ιαταγών 
Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πληρωµή των 
∆ικαστικών εξόδων και των τόκων υπερηµερίας ∆ιαταγών Πληρωµής».  
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για αποδοχή απόφασης – Έγκριση δαπανών 
και  διάθεση πιστώσεων».  
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση πρακτικού για την προµήθεια επίπλων και κινητού 
εξοπλισµού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου».  
ΘΕΜΑ 6ο: «1) Έγκριση πρακτικού Νο3 (δικαιολογητικών κατακύρωσης) 
Ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισµού για «ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΕΡΓΑΣΙΩΝ Ο∆ΟΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ» (CPV): 
90611000-3  - Α∆ΑΜ: 17REQ002203511 και 2)Κατακύρωση του διαγωνισµού 
στην εταιρεία ΑΝΟ∆ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ».  
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση  Πρακτικών  Ανοικτού Ηλεκτρονικού ∆ιαγωνισµού και 
ανάδειξη προσωρινών αναδόχων για την προµήθεια ανταλλακτικών 
συντήρησης και επισκευής µεταφορικών µέσων».  
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση  Πρακτικού  Συνοπτικού ∆ιαγωνισµού και ανάδειξη 
προσωρινών αναδόχων για την «Προµήθεια οικοδοµικών υλικών και 
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χρωµάτων» για τις οµάδες Α (υλικά οικοδοµής), Γ ( Ξυλεία») και  Ε 
(Αλουµίνια)».  
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς για ηχητική κάλυψη παρελάσεων 25ης Μαρτίου 
2018».  
ΘΕΜΑ 10ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 12ο: «Λήψη απόφασης περί εγκρίσεως λογαριασµού εσόδων-εξόδων 
µηνός ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017».  
ΘΕΜΑ 13ο:«Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση (για την Αποκατάσταση Πυλώνα 
Φωτισµού λόγω Ζηµιάς και Προµήθεια και Eγκατάσταση Νέων Φωτιστικών 
Προβολέων στους Ιστούς του ∆ηµοτικού Γηπέδου Ποδοσφαίρου της ∆. Ε. 
Σταµάτας για Αποκατάσταση Φωτισµού λόγω Ζηµιάς), Έγκριση ∆απάνης και 
∆ιάθεση Ποσού».  
ΘΕΜΑ 14ο: «Αίτηση της κ. Κυριακοπούλου Καρολίνας περί καταβολής 
αποζηµίωσης για την καταστροφή  του Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτου της από πτώση 
πεύκου πάνω σε αυτό».  
ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση του πρακτικού και του αποτελέσµατος του διαγωνισµού 
της 8ης Μαρτίου 2018 για την ανάθεση του έργου: «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΑ ΓΗΠΕ∆Α ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡΟΥ ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΑΝΟΙΞΗΣ, ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΚΑΙ ∆ΡΟΣΙΑΣ», προϋπολογισµού 
1.150.000,00€ (µε ΦΠΑ)».  
ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης επί αιτήµατος συµβιβασµού της εταιρείας 
‘ANAGLIFO STAMPA’».  
� ΘΕΜΑ 17ο: «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».  

ΘΕΜΑ 18ο:« Λήψη απόφασης περί παραίτησης από ασκηθέντα ένδικα 
µέσα».  
ΘΕΜΑ 19ο:«ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Ο.Ε ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ή ΜΗ ΕΝ∆ΙΚΟΥ ΜΕΣΟΥ 
& ΑΠΟ∆ΟΧΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ».  

 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) 
µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.         1. Kαλαφατέλης Ιωάννης 
2. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα  2. Κοντάκης Κυριάκος 
3. Κωστάκης ∆ηµήτριος    3.Κριεµάδης Στέφανος  
4. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα     
5. Τσούκας Παναγιώτης 
6. Στάικος Θεόδωρος    

 
   Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ.Χαχαλή Ασηµίνα, Υπάλληλο του ∆ήµου 
∆ιονύσου. 
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Αριθµός Απόφασης:  ..95/2018.. 
 
� ΘΕΜΑ 17ο: «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».  

 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

 
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 
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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 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. 
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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. 

 
         Η Οικονοµική επιτροπή 
 

      αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10. 
� 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.  
� την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε 

µε την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν. 3536/2007. 
� τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 158 του Ν. 3463/2006 
� 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  
� 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. 
� την αριθ. 361/21-11-2016 Απόφαση της  Οικονοµικής 
� τη µε αριθµό 1170/16-1-2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 

και Ενέργειας  
� την αριθ. 52/22-02-2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου  
� 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 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.  
� 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 
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� 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 
� 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. 
� την αριθ. 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. 
�  την υπ’ αριθ. 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  
� την υπ’ αριθ. 11254/21-03-2018 εµπρόθεσµα υποβληθείσα προσφορά 

του κ. ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ  ΕΥΘΥΜΙΟΥ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
   
                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει την κατεπείγουσα Απευθείας Ανάθεση 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. Εγκρίνει την από 13-3-2018 Τεχνική Περιγραφή σχετικής µε το εν λόγω 
θέµα όπως αυτή επισυνάπτεται στην παρούσα.  

3. Εγκρίνει τη δαπάνη 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. 

 
 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ  

 
 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Κωστάκης ∆ηµήτριος. 
2. Τσούκας Παναγιώτης. 
3. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα. 
5. Στάικος Θεόδωρος. 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                              Ηµερ.   13-3-2018 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                          

   

∆/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ  29& 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ∆ΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65 

 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών για την προσφυγή του ∆ήµου 
∆ιονύσου ενάντια στο νέο σταθµών διοδίων 

 
Η εν λόγω υπηρεσία θα περιλαµβάνει : 

1. Εξέταση και ανάλυση , από Πολεοδοµική και Συγκοινωνιακή άποψη, 
των µελετών κυκλοφοριακών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων 

2. Πραγµατοποίηση συµπληρωµατικών µετρήσεων και αναλύσεων 
3. Σύνταξη τεχνικών εκθέσεων  
4. Τεχνική υποστήριξη και εκπροσώπηση του ∆ήµου κατά τις δικαστικές 

και διοικητικές ενέργειες που θα γίνουν κατά της Υπουργικής  
Απόφασης για την επιβολή των διοδίων 

 
Η Οµάδα Έργου του υποψηφίου Αναδόχου θα επιλεγεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε 
να ανταποκρίνεται πλήρως στις απαιτήσεις της παρεχόµενης υπηρεσίας µε 
τίτλο: «Παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών στο ∆ήµο ∆ιονύσου για την 
προσφυγή του ενάντια στο νέο σταθµών διοδίων». 

 
Η στελέχωση της Οµάδας Έργου θα αποτελείται  από  Μηχανικούς και 
Επιστήµονες µε σηµαντική εµπειρία σε πολεοδοµικές, κυκλοφοριακές µελέτες, 
συγκοινωνιακές µελέτες και µελέτες  έργων υποδοµής.  
Θα  αποτελείται από επιστηµονικό προσωπικό που έχει εκπονήσει  πλήθος 
κυκλοφοριακών µελετών, µελετών αστικής κινητικότητας, µελετών 
Ολοκληρωµένης Βιώσιµης Ανάπτυξης, συγκοινωνιακών µελετών µε χρήση 
Γεωγραφικών Συστηµάτων Πληροφοριών (GIS) για αντίστοιχα έργα. 
Η Οµάδα έργου θα καλύπτει όλες τις πτυχές του αντικειµένου µε σηµαντικό 
αριθµό επιστηµονικού προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων. H Οµάδα έργου θα 
οργανωθεί µε τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των 
παραδοτέων, η έγκαιρη παράδοσή τους, καθώς και η άρτια επικοινωνία τόσο 
εσωτερικά της Οµάδας όσο και εξωτερικά µε την Επιβλέπουσα Υπηρεσία, αλλά 
και µε όλους τους εµπλεκόµενους φορείς. Τα περισσότερα θέµατα λόγω της 
σοβαρότητας του έργου καλύπτονται µε περισσότερους τους ενός επιστήµονες.  
Αρχικά θα παρουσιάζονται κάποια σηµαντικά σηµεία της εµπειρίας της Οµάδας 
Έργου και του Συντονιστή της, προκειµένου να βοηθηθεί το έργο της 
επιτροπής. Θα παρατίθεται λίστα των  βασικών στελεχών της Οµάδας Έργου µε 
αναφορά της προηγούµενης συνεργασίας των µελών µεταξύ τους. Θα 
παρατίθεται πίνακας του προτεινόµενου προσωπικού στον οποίο θα 
παρουσιάζεται και η σχέση συνεργασίας µεταξύ των µελών. 
 

Α) Κύρια Σηµεία Εµπειρίας Οµάδας Έργου  
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Τα κύρια σηµεία που καταδεικνύουν την αξιόλογη εµπειρία της Οµάδας Έργου  
Θα  αναλύονται και θα τεκµηριώνονται και από τα επισυναπτόµενα βιογραφικά 
σηµειώµατα των µελών της Οµάδας Έργου. 
 
Ανάδοχος - Συντονιστής: θα πρέπει να είναι κάτοχος τίτλου  Phd 
Πολεοδόµος, Συγκοινωνιολόγος, ∆ιπλωµατούχος Αγρονόµος και Τοπογράφος 
µηχανικός, µε 15ετή εµπειρία µηχανικού.  

 
Οµάδα Έργου : 
• Η οµάδα έργου θα αποτελείται από επιπλέον 6 εξειδικευµένους Μηχανικούς 
(µε Phd και MSc) και 1 Ειδικό Σύµβουλο Καθηγητή του ΕΜΠ 
• Η οµάδα έργου θα καλύπτει όλες τις πτυχές του αντικειµένου µε 
εξειδικευµένους επιστήµονες  

 
Β) Σύντοµη παρουσίαση των στελεχών της Οµάδας Εργου 

Παρουσίαση των βασικών στελεχών της Οµάδας Έργου µε αναφορά της 
προηγούµενης συνεργασίας των µελών µεταξύ τους. Θα παρατίθεται ο πίνακας 
του προτεινόµενου προσωπικού στον οποίο θα παρουσιάζεται και η σχέση 
συνεργασίας µεταξύ των µελών. 

 
Γ) Έκθεση καθηκόντων 

Η κατανοµή των καθηκόντων και των αρµοδιοτήτων των στελεχών της Οµάδας 
Έργου θα γίνεται µε γνώµονα τα παρακάτω: 
• Τη βέλτιστη οργάνωση και δοµή της Οµάδας Έργου 
• Την αποτελεσµατικότητα και την άψογη συνεργασία µεταξύ των µελών της 
• Την έγκαιρη εκπόνηση των υπηρεσιών µέσα στους ζητούµενους από την 

ανάθεση χρόνους 
• Την άρτια τεχνικά εκπόνηση των επί µέρους υπηρεσιών 
• Τη βέλτιστη αξιοποίηση της γενικής και ειδικής εµπειρίας των µελών της 

Οµάδας έργου για τη διασφάλιση της ποιότητας του παραγοµένου έργου 
• Τους κανόνες του σύγχρονου project management 

 
Η Οµάδα Έργου θα διαθέτει την απαραίτητη εµπειρία και τεχνογνωσία και θα έχει 
οργανωθεί µε τέτοιον τρόπο, ώστε να διασφαλίζεται η υψηλή ποιότητα των 
παραδοτέων, η έγκαιρη παράδοσή τους, καθώς και η άρτια επικοινωνία µεταξύ των 
µελών της. Ο καθορισµός των συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και καθηκόντων 
βασίστηκε, επίσης, σε στοιχεία που αποκτήθηκαν κατά την προσπάθεια της εκ των 
προτέρων αναγνώρισης του αντικειµένου της υπηρεσίας µετά από επικοινωνία µε 
τον ∆ήµο ∆ιονύσου. 
 
∆) ∆ιάρκεια Σύµβασης  
Η διάρκεια της σύµβασης θα είναι µέχρι τελεσιδικίας της ανωτέρω υπόθεσης 

 
Ε) Προϋπολογισμός – Πληρωμές 
Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 6.200,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α. 24% και θα καλυφθεί από πόρους του ∆ήµου και 
θα βαρύνει τον  προϋπολογισµό του έτους 2018.  Η συγκεκριµένη τιµή 
διαµορφώθηκε µετά από την έρευνα αγοράς του ∆ήµου στις διαθέσιµες τιµές. Τα 
τιµολόγια θα εκδίδονται επί πιστώσει και η εξόφληση θα γίνεται µετά την 
ολοκλήρωση της παράδοσης – παραλαβής. 
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