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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ    
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ      ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2016..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 21ης-6-2016 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος      ..Αριθ. Απόφασης: ..187/2016.. 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 
Από το Πρακτικό της ..13ης/21-6-2016.. ∆ηµόσιας ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης της  
Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την ..21η Ιουνίου 2016.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..11:00.. 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.  ..17142/17-6-2016.. 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: 

� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Αποκατάστασης Καταστροφών ∆ικτύου Ύδρευσης λόγω της Ισχυρής Βροχής 
και Πληµύρας της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016» 

ΘΕΜΑ 1ο: «Επείγουσα απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών ,αποκατάστασης 
ζηµιών στο κτίριο της Υπηρεσίας ∆όµησης λόγω της Ισχυρής Βροχής και Πληµµύρας 
της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Πρακτικών της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού για την «Προµήθεια 
ειδών ατοµικής προστασίας εργατοτεχνικού προσωπικού του ∆ήµου ∆ιονύσου» και 
λήψη σχετικής απόφασης». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για πληρωµή δικαστικής 
δαπάνης». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για ανάθεση σε δικηγόρο (εξωτερικό συνεργάτη) της 
υπόθεσης διατήρησης χρήσης του χώρου του Αγροτικού Συνεταιρισµού Σταµάτας». 
ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 246.000,00€ στον Κ.Α. 
25.7312.0045 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ∆ΙΑΚΛΑ∆ΩΣΕΩΝ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Υ∆ΑΤΩΝ 
∆.Κ. ∆ΡΟΣΙΑΣ”». 
ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 266.303,62€ στον Κ.Α. 
30.7333.0025 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για το έργο “Ανακατασκευή 
οδών – ασφαλτοταπήτων και γεφυρών - διαβάσεων ∆. ∆ιονύσου”». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για την ανάδειξη αναδόχου 
εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τµήµατος οδού Εργασίας στη 
∆.Κ. Αγ. Στεφάνου»». 
ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση ∆απάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 25.000,00€ στον Κ.Α. 
15.6261.0005 του προϋπολογισµού του ∆ήµου ο.ε. 2016 για την εργασία 
“ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ”». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση συµπληρωµατικής δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 
130,00€  για τη σύνταξη της µελέτης: «Γεωτεχνική µελέτη για την κατασκευή των 
αντλιοστασίων ακαθάρτων στη ∆.Κ. Άνοιξης»». 

ΑΔΑ: ΨΠΘΚΩ93-ΞΥ9



Σελίδα 2 από 4 
 

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση ∆απανών και ∆ιάθεση Πιστώσεων Προϋπολογισµού ο.ε. 2016 
σχετικά µε Επείγουσες Απευθείας Αναθέσεις για Αποκατάσταση Ζηµιών από την 
Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Μελέτης, Όρων ∆ιακήρυξης, ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 
Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2016 για την Ανάθεση «Προµήθεια Ανταλλακτικών - 
Συντήρηση & Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 

 
 
 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) 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  4. Καλαφατέλης Ιωάννης 
5. Κρητικός Αθανάσιος 
 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ. Σερασκέρη Εµµανουήλ, Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 Ο ∆ήµαρχος και πρόεδρος της επιτροπής εισηγήθηκε για το κατεπείγον 
συζήτησης του θέµατος «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 
Αποκατάστασης Καταστροφών ∆ικτύου Ύδρευσης λόγω της Ισχυρής Βροχής και 
Πληµύρας της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016». 
 
Η Οικονοµική επιτροπή λαµβάνοντας υπόψη: 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και 
� Την εισήγηση του ∆ηµάρχου 

 
Αποφάσισε οµόφωνα την συζήτηση του θέµατος «A) Απευθείας ανάθεση  της 
εργασίας «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης 
Καταστροφών ∆ικτύου Ύδρευσης λόγω της Ισχυρής Βροχής και Πληµύρας της Τρίτης 
7 Ιουνίου 2016» ως κατεπείγον. 
 

Αριθµός Απόφασης:  ..187/2016.. 
 
� ΘΕΜΑ ΕΗ∆: «Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών 

Αποκατάστασης Καταστροφών ∆ικτύου Ύδρευσης λόγω της Ισχυρής Βροχής 
και Πληµύρας της Τρίτης 7 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 
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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 
καταστροφές στο δίκτυο ύδρευσης, που προκλήθηκαν από την έντονη βροχόπτωση 
της 7ης Ιουνίου 2016 σε όλο το ∆ήµο, την επείγουσα απευθείας ανάθεση στον κ. 
Αντωνίου ∆ηµήτριο, Πασαδάκη 3, Ν. Ερυθραία:  

1. της αποκατάστασης της ζηµιάς πλαστικού αγωγού ύδρευσης Φ63 ο οποίος 
παρασύρθηκε στο ρέµα της οδού Εργασίας στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου, 

2. της αποκατάστασης των καλωδίων ρεύµατος οδικού δηµοτικού φωτισµού, του 
αγωγού ύδρευσης και των οικιακών παροχών στην οδό Ειρήνης στη ∆.Ε. 
Σταµάτας, 

3. της αποκατάστασης του αγωγού ύδρευσης και των οικιακών παροχών στην 
οδό Παπανικολή στη ∆.Ε. Σταµάτας, 

4. της αποκατάστασης των δύο (2) πλαστικών αγωγών ύδρευσης Φ90 οι οποίοι 
αποξηλώθηκαν στο ρέµα της οδού Λεύκης στη ∆.Ε. Κρυονερίου, 

5. της αποκατάστασης της βλάβης των αντλιών της οδού 28ης Οκτωβρίου στη 
∆.Ε. ∆ροσιάς, και 

6. της αποκατάστασης της βλάβης πλαστικού αγωγού ύδρευσης Φ90 στο ρέµα 
της οδού Καραϊσκάκη στη ∆.Ε. Ροδόπολης. 

 
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).  
 
 

Η Οικονοµική Επιτροπή 

αφού έλαβε υπόψη: 
� Την εισήγηση. 
� Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010.  
� Τα ακραία καιρικά φαινόµενα που εκδηλώθηκαν την 7η Ιουνίου 2016 στο ∆ήµο 
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µας. 
� Το γεγονός ότι το θέµα κρίθηκε κατεπείγον. 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά). 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1. Εγκρίνει την επείγουσα απευθείας ανάθεση Παροχής Υπηρεσιών Αποκατάστασης 
Καταστροφών ∆ικτύου Ύδρευσης λόγω της Ισχυρής Βροχής και Πληµύρας της Τρίτης 
7 Ιουνίου 2016 στον κ. Αντωνίου ∆ηµήτριο, (Πασαδάκη 3, Ν. Ερυθραία), ως 
κατωτέρω:  

1. της αποκατάστασης της ζηµιάς πλαστικού αγωγού ύδρευσης Φ63 ο οποίος 
παρασύρθηκε στο ρέµα της οδού Εργασίας στη ∆.Ε. Αγίου Στεφάνου, 

2. της αποκατάστασης των καλωδίων ρεύµατος οδικού δηµοτικού φωτισµού, του 
αγωγού ύδρευσης και των οικιακών παροχών στην οδό Ειρήνης στη ∆.Ε. 
Σταµάτας, 

3. της αποκατάστασης του αγωγού ύδρευσης και των οικιακών παροχών στην 
οδό Παπανικολή στη ∆.Ε. Σταµάτας, 

4. της αποκατάστασης των δύο (2) πλαστικών αγωγών ύδρευσης Φ90 οι οποίοι 
αποξηλώθηκαν στο ρέµα της οδού Λεύκης στη ∆.Ε. Κρυονερίου, 

5. της αποκατάστασης της βλάβης των αντλιών της οδού 28ης Οκτωβρίου στη 
∆.Ε. ∆ροσιάς, και 

6. της αποκατάστασης της βλάβης πλαστικού αγωγού ύδρευσης Φ90 στο ρέµα 
της οδού Καραϊσκάκη στη ∆.Ε. Ροδόπολης. 

 
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 
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. Κρητικός Αθανάσιος 
4. Κωστάκης ∆ηµήτριος 

 
Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Εσωτερική ∆ιανοµή:     

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