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Οικονομική Επιτροπή
Ταχ. Δ/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..12/2021..
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της..1ης/12-1-2021...Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης της
Οικονομικής Επιτροπής.
Σήμερα την ..12η Ιανουαρίου 2021.., ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..09:00.. η Οικονομική
Επιτροπή συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη στην αίθουσα
συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος του Δήμου Διονύσου, επί της οδού Λ.
Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ..375/8-1-2021..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 1ο: « Λήψη απόφασης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου πλήρους απασχόλησης χρονικής διάρκειας ίσης
με το διδακτικό έτος 2020-2021 για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για τον
καθαρισμού των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Διονύσου
λόγω εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19».
ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρακτικών-κατακύρωση αποτελέσματος, ανακήρυξη
προσωρινού μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού για την “Προμήθεια αναλωσίμων,
εκτυπωτών, φωτοτυπικών, φαξ κλπ” με κριτήριο αξιολόγησης την πλέον συμφέρουσα
από οικονομική άποψη προσφορά συνολικού προϋπολογισμού 28.493,48€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση οριστικής κατακύρωσης αποτελέσματος συνοπτικού διαγωνισμού
και ανακήρυξη οριστικού αναδόχου του συνοπτικού διαγωνισμού για την “προμήθεια
υπολογιστών, εκτυπωτών, λοιπού Μηχανογραφικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού
και
ψηφιακών
υπογραφών”
συνολικού
προϋπολογισμού
62.329,22€
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ».
ΘΕΜΑ 3ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηματικού εντάλματος προπληρωμής του
υπαλλήλου του Δήμου Μέξη Ευάγγελου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού».
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση παράτασης της αριθ. 47337/19-12-2019 (19SYMZV006103791
2019-12-24) σύμβασης για την «Προμήθεια Συντήρησης, Αναβάθμισης, Τεχνικής
Υποστήριξης του Πληροφοριακού Συστήματος», σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1
περ. γ’ του Ν4412/2016».
ΘΕΜΑ 5ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία “ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
ΙΔΡΥΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΠΕΙΝΑΣ” για ενίσχυση του Κοινωνικού
Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».
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ΘΕΜΑ 6ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την DALCOCHCHEM A.B.E.E.Φ.Α
ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ Α.Β.Ε.ΕΦ.Α” για στήριξη των οικονομικά ασθενέστερων
οικογενειών που υπάγονται στις Κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου μας».
ΘΕΜΑ 7ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από την εταιρεία ΜΕΚΕ Χ. ΚΟΥΚΟΣ & ΣΙΑ
ΕΕ/ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ – ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ -ΒΟΤΑΝΑ-ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ”
για ενίσχυση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου».
ΘΕΜΑ 8ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από τη Δωρεά από το Κοινωφελές Ίδρυμα
Σταύρος Νιάρχος (Ι.Σ.Ν.) προς τα Κοινωνικά Παντοπωλεία των Δήμων, η οποία θα
διατεθεί με την προμήθεια ειδών διατροφής από την εταιρεία METRO σε συνεργασία
με την Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος (ΚΕΔΕ), για την ενίσχυση του κοινωνικού
παντοπωλείου του Δήμου Διονύσου»
ΘΕΜΑ 9ο: «Αποδοχή δωρεάς: Αναλώσιμα από το SUPER MARKET ΑΛΦΑ-ΒΗΤΑ
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε. για ενίσχυση του κοινωνικού παντοπωλείου του Δήμου
Διονύσου».
ΘΕΜΑ 10ο: «Αίτημα της κ. Ανεζάκη-Γκαϊντέ Αθανασίας περί καταβολής αποζημίωσης
για ζημιά στο Ι.Χ αυτοκίνητό της από πτώση σε λακκούβα».
➢ ΘΕΜΑ 11ο: «Σύναψη σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΝΕΑ
ΟΔΟΣ Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από τα διόδια
“Αφιδνών” για το έτος 2021».
ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση του 1ου πρακτικού και του αποτελέσματος του διαγωνισμού της
30ης Οκτωβρίου 2020 για την ανάθεση του έργου με συμφωνία - πλαίσιο:
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ», προϋπολογισμού
2.419.354,84 € (πλεον ΦΠΑ 24%)».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω εφτά (7) μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Καλαφατέλης Ιωάννης, Πρόεδρος.
2. Τσουδερός Ιωάννης
3. Κριεμάδης Στέφανος
4. Κρητικός Αθανάσιος
5. Φώτος Βασίλειος
6. Κουριδάκης Κωνσταντίνος
7. Τσεβάς Χρήστος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Ζαμάνης Διονύσιος
2. Τσούκας Παναγιώτης

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Μαρουλάκη Ζωή Υπάλληλο του Δήμου
Διονύσου.
Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε με την μέθοδο της τηλεδιάσκεψης σύμφωνα
με τις διατάξεις της από 11-3-2020 ΠΝΠ(ΦΕΚ 55/Α/11-3-2020).
Αριθμός Απόφασης: 12/2021
ΘΕΜΑ 11ο: «Σύναψη σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων με την εταιρεία “ΝΕΑ ΟΔΟΣ
Α.Ε.” για τη διέλευση οχημάτων του Δήμου Διονύσου από τα διόδια “Αφιδνών” για το
έτος 2021».
O Πρόεδρος έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση.
Έχοντας υπόψη:
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Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4735/12.10.2020 άρθρο 40 παρ. Ζ (ΦΕΚ Α'
197/12.10.2020) η Οικονομική
Επιτροπή
του
Δήμου
“Ασκεί
καθήκοντα
αναθέτουσας αρχής για τις συμβάσεις έργου, μελετών, υπηρεσιών και προμηθειών,
ανεξαρτήτως προϋπολογισμού, πλην των περιπτώσεων απευθείας ανάθεσης που
υπάγονται στην αρμοδιότητα του Δημάρχου και των περιπτώσεων του άρθρου 44 του
Ν. 4412/2016 (Α' 147), και αποφασίζει για την έγκριση και παραλαβή των πάσης
φύσεως μελετών του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 189 του Ν. 4412/2016”.
2. Λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/26.10.2017
( ΦΕΚ Β' 3769/26.10.2017) που αφορά τον “Καθορισμό και σήμανση οδών οι οποίες
χρησιμοποιούνται παραπλεύρως και εναλλακτικά των αυτοκινητοδρόμων και των οδών
ταχείας κυκλοφορίας και στις οποίες επιβάλλεται απαγόρευση της κυκλοφορίας” τα
απορριμματοφόρα και οι τράκτορες του Δήμου Διονύσου απαγορεύονται να
χρησιμοποιούν την Λεωφόρο Τραπεζούντος από την οδό Χελμού έως την οδό Άγιου
Στέφανου – Αφίδνες και την οδό Άγιου Στέφανου – Αφίδνες από την Λεωφόρο
Τραπεζούντος έως την κάθετη οδό Α/Κ Αφιδνών”.
3. Τα οχήματα (απορριματοφόρα και τράκτορες) της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος
πραγματοποιούν δρομολόγια σε καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες του μήνα, προς το
κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων υλικών που βρίσκεται στο 1o χλμ Σχηματαρίου –
Χαλκίδας,Σχηματάρι Βοιωτίας, για την απόθεση υλικών ανακύκλωσης που
συλλέγονται από διάφορα σημεία του Δήμου χρησιμοποιώντας κατά την διέλευση τους
από τον αυτοκινητόδρομο τον σταθμό διοδίων Αφιδνών τον οποίο διαχειρίζεται η
Εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.
Η διέλευση των οχημάτων του Δήμου (φορτηγών-απορριμματοφόρων, τράκτορες)
μέσω του αυτοκινητόδρομου που διαχειρίζεται η εταιρεία ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.:
 μειώνει τον χρόνο που απαιτείται για τα δρομολόγια που πραγματοποιούνται σε
καθημερινή βάση, όλες τις ημέρες του μήνα, προς το κέντρο διαλογής ανακυκλώσιμων
υλικών που βρίσκεται στο 1o χλμ Σχηματαρίου - Χαλκίδας, Σχηματάρι Βοιωτίας, για
την απόθεση υλικών ανακύκλωσης που συλλέγονται από τη Διεύθυνση
Περιβάλλοντος.
- προσφέρει ασφαλή και γρήγορη μετακίνηση, καθώς και οικονομία σε καύσιμα, με
ταυτόχρονη μείωση του κόστους συντήρησης των οχημάτων


βελτιστοποιεί την αποδοτικότητα (παραγωγικότητα) χρήσης του εξοπλισμού εντός
του καθημερινού χρόνου λειτουργίας
Στον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2021 έχει προβλεφθεί σχετική πίστωση στον
Κ.Α.20.6411 με τίτλο «Έξοδα κίνησης ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων (καύσιμα,
λιπαντικά, διόδια κλπ)» για την αντιμετώπιση της δαπάνης.
Το Ενδεικτικό μηνιαίο κόστος διελεύσεων ανέρχεται στο ποσό των 1.912,80€ και
αφορά μηνιαίως (224) διελεύσεις οχημάτων, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ% και
χωρίς την ύπαρξη κάποιου εκπτωτικού προγράμματος, καθώς δεν παρέχεται από την
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εν λόγω εταιρεία για τα οχήματα αυτής της κατηγορίας (επισυνάπτεται τιμοκατάλογος
διέλευσης οχημάτων, κατηγορίας 3 & 4).
Τα οχήματα της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος που προβλέπεται κατά αρχήν να κινηθούν
μέσω του αυτοκινητόδρομου που διαχειρίζεται η ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. είναι τα παρακάτω:
1

KHH 5526

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (MERCEDES)

2

KHH 2219

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (NΙSSAN)

3

KHH 5529

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (MERCEDES)

4

ΚΗΙ 7256

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (MERCEDES)

5

ΚΗΗ 6168

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ (DAF)

6

ΚΗΗ 6169

ΤΡΑΚΤΟΡΑΣ

Σύμφωνα με τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως η Οικονομική Επιτροπή αποφασίσει την
σύναψη σύμβασης με την εταιρεία «ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.» για το έτος 2021 για την ένταξη
οχημάτων του Δήμου Διονύσου (φορτηγά-απορριμματοφόρα, τράκτορες) στο
συνδρομητικό πρόγραμμα (BASIC) της Εταιρείας ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. και την έκδοση
αντίστοιχα, πομποδεκτών (fast pass) για τα υπό ένταξη οχήματα, ώστε να επιτρέπεται
η διέλευσή τους από τον αυτοκινητόδρομο, μέσω του σταθμού διοδίων Αφιδνών.
Κατόπιν τούτων, παρακαλούμε να ληφθεί απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για:
 Την ένταξη των ανωτέρω οχημάτων (φορτηγών-απορριμματοφόρων, τράκτορες)

του Δήμου, καθώς και όποιων νέων οχημάτων προμηθευτεί ο Δήμος Διονύσου και
χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, στο “Συνδρομητικό Πρόγραμμα (BASIC) της
εταιρείας “ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” και την έκδοση των αντίστοιχων πομποδεκτών για τη
χωρίς καθυστέρηση διέλευση τους από τα διόδια Αφιδνών, με διάρκεια ισχύος το έτος
2021.
 Τον ορισμό των υπαλλήλων του Δήμου: ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΜΕΞΗ
ΕΥΑΓΓΕΛΟ για τη διεκπεραίωση οτιδήποτε σχετικού αφορά την ανωτέρω σύμβαση.
 Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης όπως
επισυνάπτεται με το παρόν.
Η Οικονομική επιτροπή
αφού έλαβε υπόψη:
 Την εισήγηση.
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 Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 όπως τροποποιήθηκαν και
ισχύουν.
 Τις διατάξεις των άρθρων 44 και189 του Ν.4412/2016 (Α' 147).
 Τις διατάξεις του άρθρου 40 παρ.Ζ του Ν.4735/12.10.2020(ΦΕΚΑ'
197/12.10.2020).
 Την απόφαση Αριθμ. ΔΝΣγ/οικ.70849/ΦΝ 393/26.10.2017(ΦΕΚ Β'
3769/26.10.2017).
 Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1.Εγκρίνει την ένταξη των ανωτέρω οχημάτων (φορτηγών-απορριμματοφόρων,
τράκτορες) του Δήμου, καθώς και όποιων νέων οχημάτων προμηθευτεί ο Δήμος
Διονύσου και χρησιμοποιηθούν για το σκοπό αυτό, στο “Συνδρομητικό Πρόγραμμα
(BASIC) της εταιρείας “ΝΕΑ ΟΔΟΣ Α.Ε.” και την έκδοση των αντίστοιχων
πομποδεκτών για τη χωρίς καθυστέρηση διέλευσή τους από τα διόδια Αφιδνών, με
διάρκεια ισχύος το έτος 2021.
2.Ορίζει τους υπαλλήλους του Δήμου: ΒΑΦΕΙΑΔΟΥ ΕΙΡΗΝΗ & ΜΕΞΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ για τη
διεκπεραίωση οτιδήποτε σχετικού αφορά την ανωτέρω σύμβαση.
3. Εξουσιοδοτεί τον Δημάρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος
«Διαύγεια».
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαφατέλης Ιωάννης
Δήμαρχος

ΤΑ ΜΕΛΗ.
1.Τσουδερός Ιωάννης
2.Κριεμάδης Στέφανος
3.Κρητικός Αθανάσιος
4.Φώτος Βασίλειος
5.Κουριδάκης Κωνσταντίνος
6.Τσεβάς Χρήστος

Σχέδιο
Φάκελος Αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής.
Εσωτερική Διανομή:
- Δ/νση Περιβάλλοντος.

