ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 23ης

ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:45 στο Δημοτικό Κατάστημα συνεδρίασε το
Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 47677/2.12.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που δόθηκε σε κάθε
Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών σαράντα ενός
είναι παρόντα σαράντα,

δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Κολιοφώτης Χαράλαμπος,

Αντιπρόεδρος, 3. Ανδρουλάκη – Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 4. Σεφτελής Κων/νος, 5. Γεωργάκης Ευάγγελος,
6.Παπαδόπουλος Κων/νος, 7. Αντωνίου Ευαγγελία, 8. Βιδάλης Παναγιώτης, 9. Νικηφόρος Ιωάννης, 10.
Μαρκουλάκη Αικατερίνη, 11. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 12. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 13.
Χατζηδάκης Γεώργιος, 14. Δημητρόπουλος Άγγελος, 15. Γιαννάκης Χρήστος, 16. Καλλαρύτης Χρήστος, 17.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, 18. Αντζινάς Ιωάννης, 19. Κυριακουλέας Παύλος, 20. Κοντονίκας Αλέξανδρος, 21.
Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 22. Βασιλείου Ανδρέας, 23. Καλούδης Κων/νος, 24. Σερέτη Χριστίνα, 25. Καπίρη
Ελένη, 26. Αναγνώστου Ιωάννης, 27. Ευσταθίου Αναστάσιος, 28. Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 29.
Κωνσταντέας Αναστάσιος, 30. Αραμπατζής Γαβριήλ, 31. Τσατσούλη Αναστασία, 32. Μαργαρώνης
Παναγιώτης, 33. Λαγκαδινός Θεοφάνης, 34. Πανταζόπουλος Δημήτριος, 35. Μπενάς Γεώργιος, 36. Πούλος
Ιωάννης, 37. Πατσαβός Παναγιώτης, 38. Πίκουλα Αργυρώ, 39. Κοκοτίνης Χρήστος και 40. Σόφης Γεώργιος,
ότι η κ. Γάσπαρη-Λούβαρη Πηνελόπη δεν προσήλθε αν και προσκλήθηκε νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ.
Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά τηρεί η μόνιμη υπάλληλος του Δήμου, κ. Καλπουζάνη Αμαλία.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 409/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Λήψη απόφασης για απ’ απευθείας ανάθεση της μελέτης (τροποποίησης – Επικαιροποίησης
της μελέτης « Οριστική Μελέτη Επειγόντων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας των περιοχών της Αττικής
που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου- Αυγούστου 1998/Αγωγοί αποχέτευσης όμβριων κατάντη των
αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη» , όσον αφορά στους βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2
και Σ3 και στην τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου εκβολής του αγωγού Σ3) Α.Μ. :48/11
Ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου, κ. Παπαγεωργίου Κίμωνας, που εισηγήθηκε το 10ο θέμα της
ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου το υπ’ αριθ. πρωτ. οικ.47589/2011 έγγραφο του
αντιδημάρχου κ. Νικηφόρου, που έχει ως εξής:
Λαμβάνοντας υπόψη:
Α. Την υπ. αριθμ. Δ10/29039οικ 28-09-11 Έγκριση του 73ου /20-06-2011 Πρακτικού της Κεντρικής
Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του άρθρου 8 του Ν.3481/06 με την οποία εγκρίνεται εκχώρηση
αρμοδιότητας στο Δήμο μας σε συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής της εκπόνησης της ανωτέρω
μελέτης.
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Β. Το από 23-11-2011 Πρακτικό της 15ης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων που γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση κατ άρθρο 10 παρ στ’ του
Ν.3316/05 όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/06 για την ανάθεσης εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης.
Γ. Την υπ’ αριθ. οικ. 29906/19-07-11 βεβαίωση της Δ/ντριας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,
Δ. Σύμφωνα με το Ν. 3852/10 άρθρο 72 παρ. 3(Καλλικράτης) (Το δημοτικό συμβούλιο μπορεί, για θέματα
ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του να
αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες των προηγούμενων παραγράφων.) το

θέμα είναι ιδιαίτερα

σοβαρό, επειδή η μελέτη είναι μείζονος σημασίας για την αντιπλημμυρική προστασία της πόλης μας , καθότι
με

την τροποποίηση - επικαιροποίηση της μελέτης των αγωγών Σ2 και Σ3

τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου εκβολής του αγωγού Σ3 θα καταστεί

που αφορά κυρίως την

δυνατή την κατασκευή του

έργου και θα αποφευχθεί περαιτέρω καθυστέρηση σχετιζόμενη με διαδικασίες οριοθέτησης και διευθέτησης
του ρέματος Πικροδάφνης, σύμφωνα με την Τεχνική Έκθεση.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε:
1. Για την λήψη απόφασης για απ’ απευθείας ανάθεση της μελέτης (τροποποίησης – επικαιροποίησης
της μελέτης « Οριστική Μελέτη Επειγόντων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας των περιοχών
της Αττικής που επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου- Αυγούστου 1998/Αγωγοί αποχέτευσης
όμβριων κατάντη των αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη» , όσον αφορά στους
βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2 και Σ3 και στην τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου
εκβολής του αγωγού Σ3) Α.Μ. :48/11 σύμφωνα με

το Ν.3316/05 άρθρο 10 παρ. στ’ όπως

τροποποιήθηκε με το Ν. 3481/06 .
2. Την παραπομπή στην οικονομική επιτροπή για το άνοιγμα των προσφορών, την επιλογή του αναδόχου
και την ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000 € + 6.900 Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7412.0025.
Έχοντας υπ όψιν το Ν/3316/05 άρθρο 2 , το Π. Δ. 798/98 αρθρ. 2 και την απ. Δ15/οικ/6655/22-3-11(ΦΕΚ
763 Β/5-5-11) γίνονται δεκτά τα πτυχία της κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων,
(εγγειοβελτιωτικών έργων ,φραγμάτων ,υδρεύσεων, αποχετεύσεων ) και διαχείρισης υδάτινων πόρων) ,τάξης
Γ,Δ και Ε βάσει του ύψους της αρχικής μελέτης.
Συνημμένα:
1. Η υπ’ αριθ. Δ10/29039οικ 28-09-11Έγκριση του 73ου /20-06-2011 Πρακτικού της Κεντρικής
Συντονιστικής Επιτροπής (Κ.Σ.Ε.) του άρθρου 8 του Ν.3481/06 , για τη δυνατότητα εκπόνησης
μελετών και την κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας της Αττικής
2. Το από 23-11-2011 Πρακτικό της 15ης συνεδρίας του Περιφερειακού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων που γνωμοδοτεί ομόφωνα ότι συντρέχει κατεπείγουσα περίπτωση κατ άρθρο 10παρ στ’ του
Ν.3316/05 για την ανάθεσης εκπόνησης της ανωτέρω μελέτης.
3. Η υπ’ αριθ. οικ. 29906/19-07-11 βεβαίωση της Δ/ντριας Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου μας,
4.

Τεχνική Έκθεση.

Μετά από διαλογική συζήτηση που καταγράφεται λεπτομερώς στα πρακτικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
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αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006, το Ν.3481/06, το
Ν.3316/05 και το Π.Δ. 798/98
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ. Αναγνώστου, Ευσταθίου, Κολιοφώτης, Γιαννόπουλος Παρ., Αραμπατζής,
Κωνσταντέας, Πανταζόπουλος, Μπενάς, Πούλος, Πατσαβός και απεχόντων των κ.κ. Τσατσούλη, Μαργαρώνη
και Λαγκαδινού)
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση της μελέτης (τροποποίησης

– επικαιροποίησης της μελέτης

«Οριστική Μελέτη Επειγόντων Έργων Αντιπλημμυρικής Προστασίας των περιοχών της Αττικής που
επλήγησαν από τις πυρκαγιές του Ιουλίου- Αυγούστου 1998/Αγωγοί αποχέτευσης όμβριων κατάντη των
αναβαθμών ανάσχεσης φερτών στην Ηλιούπολη» , όσον αφορά στους βασικούς συλλεκτήριους αγωγούς Σ2
και Σ3 και στην τροποποίηση του σχεδιασμού του έργου εκβολής του αγωγού Σ3) Α.Μ. :48/11
2. Παραπέμπει το θέμα στην οικονομική επιτροπή για το άνοιγμα των προσφορών, την επιλογή του
αναδόχου και την ψήφιση πίστωσης ποσού 30.000 € + 6.900 Φ.Π.Α. που θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7412.0025.
Έχοντας υπ όψιν το Ν/3316/05 άρθρο 2, το Π.Δ. 798/98 αρθρ. 2 και την απ. Δ15/οικ/6655/22-311(ΦΕΚ 763 Β/5-5-11) γίνονται δεκτά τα πτυχία της κατηγορίας 13 (Μελέτες υδραυλικών έργων,
(εγγειοβελτιωτικών έργων, φραγμάτων, υδρεύσεων, αποχετεύσεων και διαχείρισης υδάτινων πόρων),τάξης
Γ,Δ και Ε βάσει του ύψους της αρχικής μελέτης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 409/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ – ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 9.12.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

