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∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ       
                                                                      

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση ∆απάνης, ∆ιάθεση Πίστωσης και της υπ. αρ. 827/12012/18.4.2013 
Απόφασης ∆ηµάρχου για Απευθείας Ανάθεση Κατεπείγουσας Προµήθειας Υλικών για την 
Πολιτική Προστασία του ∆ήµου κατά την Περίοδο 25-27 Αυγούστου 2012 
 
 
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. µε τη συνηµµένη «Έκθεση Αναγκαιότητας Κατεπείγουσας Προµήθειας Πυροσβεστικών 

Υλικών», το Σάββατο 25 Αυγούστου 2012, σε δασική πυρκαγιά της ∆.Κ. Αφιδνών του 
∆ήµου Ωρωπίων, συµµετείχαν και πυροσβεστικά οχήµατα του ∆ήµου ∆ιονύσου τα οποία 
υπέστησαν σοβαρές ζηµιές οι οποίες έπρεπε επειγόντως να αποκατασταθούν λόγω 
επικείµενου κινδύνου στις αµέσως επόµενες ηµέρες (26 και 27 Αυγούστου 2012) να 
ξεσπάσουν νέες πυρκαγιές στην ευρύτερη περιοχή του ∆ήµου ∆ιονύσου, και για αυτό το 
λόγο ο ∆ήµαρχος ∆ιονύσου αποφάσισε την άµεση αντικατάσταση των καταστραφέντων 
υλικών και την αναπλήρωση των όποιων ελλείψεων και προτάθηκε και επελέγει η  
εταιρία ABO DEMAN που ήταν η µόνη ανοικτή επιχείρηση µε την απαράιτητη 
τεχνογνωσία κατά τις προαναφερθείσες ηµεροµηνίες, συνολικού κόστους, βάσει 
προσφοράς της εν λόγω εταιρίας, 28.250,03 €,  

 
3. την υπ. αρ. 827/12012/18.4.2013 Απόφασης ∆ηµάρχου για ανάθεση στην εταιρία ABO 

DEMAN A.B.E.E. της προµήθειας υλικών πυρόσβεσης και πυροπροστασίας (σωλήνες, 
αυλοί, κλπ) και της αναπλήρωσης των όποιων ελλείψεων και επισκευής των ζηµιών του 
πυροσβεστικού εξοπλισµού των πυροσβεστικών οχηµάτων µε πινακίδες ΜΕ 107337,  
ΚΗΗ 2155 και ΚΗΗ2254, και των πυροσβεστικών οχηµάτων µε αριθµούς πλαισίων 
MR0HR22G101514594 και WDB6760121K012348, αντί του συνολικού ποσού των 
28.250,03 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  

 
προτείνεται η έγκριση της ανωτέρω Απόφασης ∆ηµάρχου µε αρ. 827/12012/18.4.2013 
(ανάθεση στην εταιρία ABO DEMAN A.B.E.E.), της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 
28.250,03 € σε βάρος του ΚΑ 70.6699.0003 µε την ονοµασία «Προµήθεια Μηχανολογικού 
Εξοπλισµού Πυροπροστασίας» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο     
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


