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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ 8 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
Email: oedm@marathon.gr    
 

Απόσπασμα από το πρακτικό της συνεδρίασης 38/2018 από (8-11-
2018) της Οικονομικής Επιτροπής (ΟΕ) του Δήμου Μαραθώνος. 
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 Κατεπείγον θέμα (261 – 2018 ΟΕ). - Λήψη απόφασης για την 

αποδοχή δωρεάς από την CSR HELLAS [Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική 
Κοινωνική Ευθύνη] εργασιών για την αποψίλωση και την αντικατάσταση των 
καμένων στάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές. 

 
Στο Δημοτικό Κατάστημα της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Μάκρης σήμερα την 8 

Νοεμβρίου 2018 ημέρα της εβδομάδας Πέμπτη και ώρα 14:00 συνήλθε σε 
κατεπείγουσα συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από την Αριθμ. 
Πρωτ: 27996/8-11-2018 έγγραφη πρόσκληση Δημάρχου και Προέδρου της ΟΕ προς τα 
μέλη της η οποία και επιδόθηκε χωριστά στον καθένα σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010 αφού διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα (9) μελών 
ευρέθησαν παρόντα  τα (8) οκτώ μέλη:  

 

Α
Α/Α 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ    ΑΠΟΝΤΕΣ 

1
1 

Ψηνάκης Ηλίας, Δήμαρχος - Πρόεδρος ΟΕ  

2
2 

Νησιώτης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος 
 

3
3 

Ευαγγελίου - Ρίζου Χάιδω Αναστασία, Δημοτικός  
Σύμβουλος – Μέλος 

 

4
4 

Κοροβέσης Γεώργιος, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος   
 

5
5 

Αλεξανδρής Πέτρος,  Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος  
 

6
6 

Ζαγάρης Ιωάννης , Δημοτικός Σύμβουλος – Μέλος 
 

7
7 

Στάμος Χρήστος, Δημοτικός Σύμβουλος - Αντιπρόεδρος 
Απών αν και νόμιμα 

κλήθηκε 

8
8 

Μυλωνά Σταματία, Δημοτικός Σύμβουλος - Μέλος 
Απών αν και νόμιμα 

κλήθηκε 

9
9 

Πατεράκη Καλλιόπη, Δημοτικός Σύμβουλος- Μέλος 
 

 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε η υπάλληλος Χατζηστεφάνου Σοφία.  

ΑΔΑ: ΩΓ8ΥΩΛΜ-ΨΞΡ
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Τo τακτικό μέλος της Ο.Ε. Κα Μυλωνά Σταματία απουσίαζε, στη θέση της 

παραβρέθηκε το αναπληρωματικά μέλος Κος Δελαγραμμάτικας Βασίλης. 
 
Στην έναρξη της συζήτησης ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της Οικονομικής 

Επιτροπής ανέφερε στα μέλη για το κατεπείγον της συνεδρίασης και ειδικότερα: 
 
Το κατεπείγον της συνεδρίασης έγκειται στο ότι ο Δήμος μας, κηρύχθηκε σε 

κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και την 
άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές δασικές 
πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου έτους 2018 για τους επόμενους έξι 
(6) μήνες, δηλαδή έως 23-1-2019. 

 
Στην αρχή της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης Ο Δήμαρχος και 

πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγήθηκε στα μέλη ότι πρέπει να εισαχθούν 

προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με το αρ.75 παρ.3 του N. 

3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)  {Άρθρο 75 (Λειτουργία της Οικονομικής Επιτροπής 

και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής). 3. Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη. 
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο 
δήμαρχος. Η επιτροπή μπορεί να αποφασίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού 
αριθμού των μελών της ότι το συγκεκριμένο θέμα το οποίο δεν έχει εγγραφεί στην 
ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον να το συζητά και να λαμβάνει απόφαση γι’ αυτό με την 
ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας 

διάταξης.} ένα (1) κατεπείγον θέμα  που αφορά 1) την αποδοχή δωρεάς από την 

CSR HELLAS [Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη] εργασιών για 
την αποψίλωση και την αντικατάσταση των καμένων στάσεων στις πυρόπληκτες 
περιοχές. 

 
 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 
Ομόφωνα 
 
Και εγκρίνει να συζητηθούν ως κατεπείγον το θέμα:  

1.- Λήψη απόφασης για την αποδοχή δωρεάς από την CSR HELLAS 

[Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη] εργασιών για την 
αποψίλωση και την αντικατάσταση των καμένων στάσεων στις πυρόπληκτες 
περιοχές. 

 
Ο Δήμαρχος και πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής εισηγούμενος το 1ο θέμα 

εκτός ημερησίας διάταξης ανέφερε στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, ότι η   CSR 
HELLAS [Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη] προτίθεται να δωρίσει 
στον Δήμο Μαραθώνος τις εργασίες για την  αποψίλωση αλλά και την αντικατάσταση των 
καμένων στάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές του Δήμου Μαραθώνος.  

Επισυνάπτεται αυτούσια η επιστολή: 
 
ΑΡΧΙΖΕΙ 

 
Προς: Δήμο Μαραθώνα Γραφείο Δημάρχου  
Αριθ. Πρωτ. 3071  
Πέμπτη, 8 Νοεμβρίου 2018  
Θέμα: «Παροχή αρωγής προς Δήμο Μαραθώνα μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές της 23ης Ιουλίου 
2018».  

ΑΔΑ: ΩΓ8ΥΩΛΜ-ΨΞΡ
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Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,  
Σε συνέχεια των συναντήσεών μας και της επιστολής σας με Αρ. Πρωτ. 27909 07/11/2018, σας 
γνωρίζουμε πως αποδεχόμαστε το αίτημά σας για αντικατάσταση των οχτώ (8) στάσεων ΚΤΕΛ κατά 
μήκος της Μαραθώνιας διαδρομής.  
Στο πλαίσιο αυτό προτιθέμεθα να αναθέσουμε άμεσα σε κατασκευαστική εταιρεία την αποψίλωση των 
καμένων στάσεων μέχρι το Σάββατο 10/11/2018 προκειμένου να έχουν απομακρυνθεί πριν από την 
έναρξη του Αυθεντικού Μαραθώνιου Δρόμου. Για τη συγκεκριμένη εργασία είναι αναγκαίο να 
υποδειχθούν οι στάσεις που θα πρέπει να αποψιλωθούν από εκπρόσωπο του Δήμου, καθώς και να 
ληφθούν όλα τα μέτρα οδικής σήμανσης με στόχο την ασφαλή στάθμευση του συνεργείου του 
οχήματος που θα τις απομακρύνει στην δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας για όσο χρόνο χρειαστεί η εκτέλεση 
της εργασίας. Ως εκ τούτου θα πρέπει να μας υποδείξετε το αρμόδιο άτομο με το οποίο θα 
επικοινωνήσει ο εργολάβος.  
Επίσης, προτιθέμεθα να προβούμε στην αντικατάσταση των στάσεων με νέες που θα κατασκευαστούν 
για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με τεχνικές προδιαγραφές που θα σας αποστείλουμε, ενώ η τοποθέτησή 
τους προγραμματίζεται να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου 2018. Καθώς οι στάσεις θα 
είναι μεταλλικές, προτείνουμε να βαφτούν σε χαρούμενα χρώματα, προκειμένου να δώσουν, στο 
μέτρο του δυνατού, ένα πιο χαρούμενο τόνο στην αρνητική εικόνα της περιοχής. Ως εκ τούτου 
παρακαλούμε να έχουμε την έγκρισή σας προκειμένου να προχωρήσουμε σε ανάθεση του έργου.  
Το συνολικό κόστος του έργου που θα καλύψει το Δίκτυό μας ανέρχεται σε 20.000€ (προ ΦΠΑ).  
Με εκτίμηση,  
Μαρία Αλεξίου  

Πρόεδρος Δ.Σ. CSR HELLAS [Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη] / Διευθύντρια 
ΕΚΕ Ομίλου ΤΙΤΑΝ 

 
ΤΕΛΕΙΩΝΕΙ 

 
Η οικονομική επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 η) του Ν. 3852/2010 
(ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), είναι αρμόδια να αποφασίζει για την αποδοχή 
κληρονομιών, κληροδοσιών και δωρεών. Επίσης σύμφωνα με την παρ. 4 του 
ίδιου άρθρου «η οικονομική επιτροπή με ειδική απόφαση που λαμβάνεται με 
την απόλυτη πλειοψηφία των μελών της, μπορεί να παραπέμπει συγκεκριμένο 
θέμα της αρμοδιότητάς της στο δημοτικό συμβούλιο για τη λήψη απόφασης, 
εφόσον κρίνει ότι αυτό επιβάλλεται από την ιδιαίτερη σοβαρότητά του» 

 
Με βάση τα ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη τις έκτακτες ανάγκες και 

την άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τις καταστροφικές 
δασικές πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν την 23η Ιουλίου έτους 2018  
εισηγούμαστε προς την Οικονομική Επιτροπή:  

 
Την αποδοχή δωρεάς των εργασιών για την αποψίλωση και την 

αντικατάσταση των καμένων στάσεων στις πυρόπληκτες περιοχές από την 
CSR HELLAS [Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη] 

 
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση  αποφάσισε 

Ομόφωνα 
Εγκρίνει την εισήγηση του Δημάρχου και προέδρου της Οικονομικής 

Επιτροπής και συγκεκριμένα Την αποδοχή δωρεάς των εργασιών για την 
αποψίλωση και την αντικατάσταση των καμένων στάσεων στις πυρόπληκτες 
περιοχές από την CSR HELLAS [Ελληνικό Δίκτυο για την Εταιρική Κοινωνική 
Ευθύνη] με την παρατήρηση της Κα Πατεράκη ότι όλες πρέπει να γίνουν με την 
έγκριση, την επίβλεψη και καθοδήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου. 

Ευχαριστούμε πολύ την CSR HELLAS  
 

ΑΔΑ: ΩΓ8ΥΩΛΜ-ΨΞΡ
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Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό (261 – 2018 ΟΕ) και: 

Δεν Θα αποσταλεί σύμφωνα με το άρθρο 225 του Ν. 3852/2010 στην 

Αυτοτελή Υπηρεσία Εποπτείας ΟΤΑ  για έλεγχο νομιμότητας. 

Θα αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο ειδικού σκοπού του Δήμου για το 

Διαύγεια (http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon)  
 
 
 
Ο Δήμαρχος και  Πρόεδρος                                                 ΤΑ ΜΕΛΗ 

της Οικονομικής Επιτροπής  

  

ΨΗΝΑΚΗΣ ΗΛΙΑΣ  

 1. Νησιώτης Γιώργος 
 

 2. Ζαγάρης Γιάννης 

 3. Αλεξανδρής Πέτρος 
 
4. Ρίζου – Ευαγγελίου Χάιδω 
 
5. Κοροβέσης Γιώργος 
 
6. Δελαγραμμάτικας Βασίλης 
 
7.Πατεράκη Καλλιόπη 
 
 
 
 

  

  

  

  

  
  
  

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                        ΜΑΡΑΘΩΝΑΣ: 13 Αυγούστου 
2018 

http://sites.diavgeia.gov.gr/marathon
ΑΔΑ: ΩΓ8ΥΩΛΜ-ΨΞΡ
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                    
ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ         
                       
ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ  ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
 
 
Στο  Μαραθώνα  σήμερα  την  10η του  μηνός  Αυγούστου ημέρα  της  

εβδομάδος Δευτέρα του  έτους 2018 η υπάλληλος του Δήμου ΣΟΦΙΑ 
ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ, τοιχοκόλλησα  στους  πίνακες  Δημοσιεύσεων  των  
Δημοτικών Καταστημάτων του Δήμου την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  
183/2018 που συζητήθηκε στη συνεδρίαση της 10ης  Αυγούστου 2018  (αρ. 
Πρακτικού 27/2018). 

 
      ΟΙ  ΜΑΡΤΥΡΕΣ                                               Η  ΤΟΙΧΟΚΟΛΛΗΣΑΣΑ 
  
 
   1.- ΚΑΤΕΡΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ                           ΣΟΦΙΑ ΧΑΤΖΗΣΤΕΦΑΝΟΥ 
 
 
   2.- ΒΑΣΤΑΡΔΗ ΣΟΦΙΑ 
 
 

 

 

ΑΔΑ: ΩΓ8ΥΩΛΜ-ΨΞΡ
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