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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: ..186/2016.. 

 
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:  ..186/2016.. 
 

ΘΕΜΑ 2ο: «Επείγουσα απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών αποκατάστασης 
ζηµιών στο κτίριο της Υπηρεσίας ∆όµησης λόγω της ισχυρής βροχής και πληµµύρας 
της 7ης Ιουνίου 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 σε πολλές άλλες περιοχές ολόκληρης της Αττικής, πολύ 
ισχυρή βροχή µε αποτέλεσµα πληµύρες και φυσικές καταστροφές. 
Σχετικά επισυνάπτουµε  
Ο ∆ήµος ανταποκρίθηκε µε τα δικά του µέσα, µηχανήµατα έργου, προσωπικό και 
εθελοντές, πλην όµως το είδος και µέγεθος των καταστροφών καθιστά αναγκαία την 
επείγουσα συνδροµή ιδιωτικών µέσων για την οµαλή αποκατάσταση του 
περιβάλλοντος σε ασφαλή. 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για  

την έγκριση της απευθείας ανάθεσης στον Χριστοδούλου Μιχαήλ µε ΑΦΜ 
033656736 Τραλλέων 21 Ν. Ιωνία,  
εκτέλεσης εργασιών στο κτίριο της Πολεοδοµίας καθώς κατέρρευσε τµήµα της 
οροφής στην αίθουσα που στεγάζεται το τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών.  
Προκειµένου να είναι δυνατή η λειτουργία της Υπηρεσίας χωρίς να κινδυνεύουν 
ανθρώπινες ζωές είναι επιτακτική ανάγκη η επισκευή της στέγης. Προβλέπεται να 
γίνει επισκευή της στέγης µε ειδικά τεµάχια, επισκευή εµφανούς σκυροδέµατος, 
τοποθέτηση ασφαλτόπανου , επισκευή ψευδοροφής µε γυψοσανίδες, επισκευή 
ηλεκτρολογικών και οτιδήποτε άλλο απαιτείται.         
Ο προϋπολογισµός ενδεικτικά υπολογίζεται σε 35.000,00   €, 
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 Ο ∆Σ κ. Καλαφατέλης λαβών το λόγο είπε πως θεωρεί το ποσό υπερβολικό και 

δεν µπορεί να το εγκρίνει. 

 Ακολούθως έλαβε το λόγο η Αντιδήµαρχος κα Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία πρότεινε 

την απευθείας ανάθεση µέσω κλειστών προσφορών. 

 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� 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 
 

Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της εκτέλεσης εργασιών στο κτίριο της 
Πολεοδοµίας καθώς κατέρρευσε τµήµα της οροφής στην αίθουσα που στεγάζεται το 
τµήµα έκδοσης οικοδοµικών αδειών. Προβλέπεται να γίνει επισκευή της στέγης µε 
ειδικά τεµάχια, επισκευή εµφανούς σκυροδέµατος, τοποθέτηση ασφαλτόπανου, 
επισκευή ψευδοροφής µε γυψοσανίδες, επισκευή ηλεκτρολογικών και οτιδήποτε άλλο 
απαιτείται µέσω κλειστών προσφορών και ανάρτηση στο site του ∆ήµου. 

 

 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 Πολεοδοµίας.  
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