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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..12η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 7ης-6-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..185/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..11ης/7-6-2016.. ∆ηµόσιας ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..8η Ιουνίου 2016.., ηµέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..19:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. 
Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. ..15524/8-6-2016.. 
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 στο 
κατωτέρω θέµα της ηµερήσιας διάταξης: 

∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ.        

ΘΕΜΑ 1ο: «Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης 
φυσικών καταστροφών και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο 
περιβάλλον λόγω της ισχυρής βροχής και καταιγίδας της Τρίτης 7-6-2016». 

∆/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ.        

ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης 
φυσικών καταστροφών και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο 
περιβάλλον λόγω της ισχυρής βροχής και καταιγίδας της Τρίτης 7-6-2016». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Ζαµάνης ∆ιονύσιος, Πρόεδρος.        1. Αλεξανδρής ∆ηµήτριος 
2. Κωστάκης ∆ηµήτριος   2. Μπιτάκος Παναγιώτης 
3. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία   3.  Κοντάκης Κυριάκος 
4. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα    
5. Στάικος Θεόδωρος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 Ο ∆Σ κ. Κρητικός Αθανάσιος προσήλθε µετά τη συζήτηση για το κατεπείγον 
χαρακτήρα των θεµάτων. 
 
 Ο ∆ήµαρχος προέβη στην τροποποίηση του τίτλου του 2ου θέµατος της 
ηµερήσιας ∆ιάταξης ως εξής: ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα απευθείας ανάθεση εκτέλεσης 
εργασιών αποκατάστασης ζηµιών στο κτίριο της Υπηρεσίας ∆όµησης λόγω της 
ισχυρής βροχής και πληµµύρας της 7ης Ιουνίου 2016». 
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 Συνεχίζοντας ο ∆ήµαρχος εισηγήθηκε στην επιτροπή τον κατεπείγοντα 
χαρακτήρα των θεµάτων προκειµένου να αντιµετωπιστούν άµεσα οι καταστροφικές 
συνέπειες από τις βροχές και πληµµύρες της 7ης Ιουνίου 2016.  
 
 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

Αφού έλαβε υπόψη της:  
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του ν. 3852/2010 

 
Αποφάσισε οµόφωνα για την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης. 
 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..185/2016.. 
 

ΘΕΜΑ 1ο: «Επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης 
φυσικών καταστροφών και παροχής υπηρεσιών αποκατάστασης ζηµιών στο 
περιβάλλον λόγω της ισχυρής βροχής και καταιγίδας της Τρίτης 7-6-2016». 
 
Ο Πρόεδρος της επιτροπής έθεσε υπόψη του σώµατος την εισήγηση: 

     

 Σύµφωνα:  
 
1. Με την παρ. 1 εδαφ. δ του άρθρου 72 του ν. 3852/10 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.  
 
2. Ως γνωστό, την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα από 13:30 έως 17:00, σηµειώθηκε 
στο ∆ήµο µας, όπως και αλλού στην βόρεια – ανατολική Αττική, πολύ ισχυρή βροχή 
µε αποτέλεσµα να σηµειωθούν πληµύρες και φυσικές καταστροφές. 
Σχετικά επισυνάπτουµε εκτύπωση δύο (2) δελτίων ειδήσεων της επίσηµης 
ιστοσελίδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου, στα οποία αναφέρεται ότι στη ∆ροσιά, σε 
λιγότερο από µία ώρα, καταγράφηκε ύψος βροχής 77 mm και στο ∆ιόνυσο 64 mm (τα 
οποία αντιστοιχούν σε ποσότητα 77 και 64 λίτρων νερού αντίστοιχα σε κάθε 
τετραγωνικό µέτρο εδάφους) ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για επέµβαση 
σε περισσότερες από 200 περιπτώσεις σε ∆ιόνυσο, ∆ροσιά, Σταµάτα και Άγιο 
Στέφανο.    
Ο ∆ήµος ανταποκρίθηκε άµεσα, από την πρώτη στιγµή µε τα µέσα που διαθέτει 
(µηχανήµατα έργου, προσωπικό και εθελοντές) για την ανακούφιση των πληγέντων 
και την αποκατάσταση των ζηµιών, πλην όµως το είδος και µέγεθος των 
καταστροφών καθιστά αναγκαία την επείγουσα συνδροµή ιδιωτικών µέσων για την 
αναγκαία αποκατάσταση (για σε ασφαλή χρήση) των πληγέντων υποδοµών 
περιβάλλοντος (δρόµοι, αγωγοί, ρέµατα, κλπ). 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε, προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ζηµιές 
που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση της 7ης Ιουνίου 2016 σε όλο το ∆ήµο 
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και ιδιαιτέρως στις δηµοτικές ενότητες ∆ιονύσου, ∆ροσιάς, Σταµάτας, Ροδόπολης, 
Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης, την επείγουσα απευθείας ανάθεση για  

1. την προµήθεια εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, στους 
Κουτσουµπό Χρήστο, Σαρκίρη ∆ηµήτρη, Αφοί Κατσιάνου ΟΕ και Οικονόµου 
Κυριάκο του παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενου 
εξοπλισµού  

o 10 βενζινοκίνητων αντλιών  2΄΄x2΄΄ (ενδεικτικής παροχής 28 m3/h) και 
3΄΄x3΄΄ (ενδεικτικής παροχής 60 m3/h), 

o 5 ηλεκτρικών αντλιών 2΄΄ (ενδεικτικής παροχής 22m3 στα 3m), 
o σχετικούς σωλήνες (µυζητικούς, εκροής και άλλους) 400 µέτρων 

περίπου µε τα σχετικά φίλτρα, κλπ.,  
2. την παροχή χωµατουργικών εργασιών, π.χ. αποµάκρυνση φερτών υλικών από 

δρόµους και πεζοδρόµια, κλπ. στις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφερόµενες οδούς Τραπεζούντος στη ∆ροσιά, Ροδοπόλεως, Σταµάτας – 
∆ροσιάς, κλπ. στους Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ ΕΕ, Αξιώτης Αθανάσιος και 
ΕΥΕ∆ΡΟΝ ΑΕ,  

3. την παροχή εργασιών αποκατάστασης ζηµιών οδών και ασφαλτοστρώσεων 
π.χ. επούλωση λακούβων, αποκατάσταση αποξηλωµένων οδοστρωµάτων 
κλπ, στις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενες οδούς Τραπεζούντος 
στη ∆ροσιά, Ροδοπόλεως, Σταµάτας – ∆ροσιάς, κλπ. στους Μπόρα Θεόδωρο, 
Κ. Κουρτίδης ΑΕ. Αντί €150/τόνο ασφάλτου (τελική τιµή, δηλαδή 
περιλαµβάνεται ασφαλτοκοπή, καθαρισµός, επάλειψη συγκολλητικής, 
άσφαλτος και ισοπέδωση),  

4. την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αγωγών και φρεατίων οµβρίων από φερτά 
υλικά (χώµατα, πέτρες, κλαδιά, κλπ) στην λεωφόρο ∆ροσιάς – Σταµάτας και 
όπου ακόµη απαιτείται στο ∆ήµο στον κ. Στέργιο Βασίλειο,    

5. την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού ρεµάτων από φερτά υλικά, ενδεικτικά 
αναφέρεται το ρέµα Αµυγδαλέζας κλπ και όπου άλλου απαιτείται στον 
Μπισµπιρούλα Νικόλαο,  

6. την κοπή και αποµάκρυνση κλαδιών και επικίνδυνων για πτώση δένδρων στον 
κ. Καρακουλάκη Κώστα και 

7. την τοπική επέµβαση για όµβρια ύδατα στις οδούς Ικονίου, Ρήγα Φεραίου στον 
Αγ. Στέφανο στον Μπόρα Θεόδωρο. 

 
4. Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση των ανωτέρω δαπανών θα 
γίνει ύστερα από τον προσδιορισµό του ύψους τους (έγγραφο µε αρ. πρωτ. 
48852/2014/19.5.2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
περί υπαγωγής των εν λόγω δαπανών στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του 
Π.∆. 113/2010).  

 

 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης εξέφρασε τις επιφυλάξεις του για το πρώτο σκέλος της 

απόφασης δηλαδή γιοα την ανάθεση της προµήθειας εξοπλισµού µε αυτή τη 

διαδικασία και όχι µε κάποιο άλλο τρόπο. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
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� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις καταστροφικές πληµµύρες της 7ης Ιουνίου 2016 που εκδηλώθηκαν στο 

∆ήµο µας. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
 

1. Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεση για:  
1. την προµήθεια εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, στους 

Κουτσουµπό Χρήστο, Σαρκίρη ∆ηµήτρη, Αφοί Κατσιάνου ΟΕ και Οικονόµου 
Κυριάκο του παρακάτω ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενου 
εξοπλισµού  

o 10 βενζινοκίνητων αντλιών  2΄΄x2΄΄ (ενδεικτικής παροχής 28 m3/h) και 
3΄΄x3΄΄ (ενδεικτικής παροχής 60 m3/h), 

o 5 ηλεκτρικών αντλιών 2΄΄ (ενδεικτικής παροχής 22m3 στα 3m), 
o σχετικούς σωλήνες (µυζητικούς, εκροής και άλλους) 400 µέτρων 

περίπου µε τα σχετικά φίλτρα, κλπ.,  
2. την παροχή χωµατουργικών εργασιών, π.χ. αποµάκρυνση φερτών υλικών από 

δρόµους και πεζοδρόµια, κλπ. στις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
αναφερόµενες οδούς Τραπεζούντος στη ∆ροσιά, Ροδοπόλεως, Σταµάτας – 
∆ροσιάς, κλπ. στους Χρήστος Κυριακάκης & ΣΙΑ ΕΕ, Αξιώτης Αθανάσιος και 
ΕΥΕ∆ΡΟΝ ΑΕ,  

3. την παροχή εργασιών αποκατάστασης ζηµιών οδών και ασφαλτοστρώσεων 
π.χ. επούλωση λακούβων, αποκατάσταση αποξηλωµένων οδοστρωµάτων 
κλπ, στις, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφερόµενες οδούς Τραπεζούντος 
στη ∆ροσιά, Ροδοπόλεως, Σταµάτας – ∆ροσιάς, κλπ. στους Μπόρα Θεόδωρο, 
Κ. Κουρτίδης ΑΕ, αντί €150/τόνο ασφάλτου (τελική τιµή, δηλαδή 
περιλαµβάνεται ασφαλτοκοπή, καθαρισµός, επάλειψη συγκολλητικής, 
άσφαλτος και ισοπέδωση),  

4. την παροχή υπηρεσιών απόφραξης αγωγών και φρεατίων οµβρίων από φερτά 
υλικά (χώµατα, πέτρες, κλαδιά, κλπ) στην λεωφόρο ∆ροσιάς – Σταµάτας και 
όπου ακόµη απαιτείται στο ∆ήµο στον κ. Στέργιο Βασίλειο,    

5. την παροχή υπηρεσίας καθαρισµού ρεµάτων από φερτά υλικά, ενδεικτικά 
αναφέρεται το ρέµα Αµυγδαλέζας κλπ και όπου άλλου απαιτείται στον 
Μπισµπιρούλα Νικόλαο,  

6. την κοπή και αποµάκρυνση κλαδιών και επικίνδυνων για πτώση δένδρων στον 
κ. Καρακουλάκη Κώστα και 

7. την τοπική επέµβαση για όµβρια ύδατα στις οδούς Ικονίου, Ρήγα Φεραίου στον 
Αγ. Στέφανο στον Μπόρα Θεόδωρο. 

 
Προκειµένου να αντιµετωπιστούν οι ζηµιές που προκλήθηκαν από την έντονη 
βροχόπτωση της 7ης Ιουνίου 2016 σε όλο το ∆ήµο και ιδιαιτέρως στις δηµοτικές 
ενότητες ∆ιονύσου, ∆ροσιάς, Σταµάτας, Ροδόπολης, Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης, 
 
2. Η διάθεση των σχετικών πιστώσεων για την εξόφληση των ανωτέρω δαπανών θα 
γίνει ύστερα από τον προσδιορισµό του ύψους τους (έγγραφο µε αρ. πρωτ. 
48852/2014/19.5.2015 του Υπουργείου Εσωτερικών & ∆ιοικητικής Ανασυγκρότησης 
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περί υπαγωγής των εν λόγω δαπανών στις εξαιρέσεις της παρ. 2 του άρθρου 9 του 
Π.∆. 113/2010).  

 

 Η απόφαση αυτή να δηµοσιευτεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 
«∆ιαύγεια». 

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

 

Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
∆ήµαρχος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ. 
1. Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα 
2. Μαγγίνα Στέλλα Σοφία 
3. Στάικος Θεόδωρος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
6. Καλαφατέλης Ιωάννης 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
- ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος.  

ΑΔΑ: 6ΔΗΙΩ93-ΓΩ1


		2016-06-09T14:37:49+0300
	Athens




