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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Επείγουσα απευθείας ανάθεση εκτέλεσης εργασιών ,αποκατάστασης ζηµιών στο 
κτίριο της Υπηρεσίας ∆όµησης λόγω της Ισχυρής Βροχής και Πληµύρας της Τρίτης 7 Ιουνίου 
2016. 
  
 
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.         
Εκτιµώµενος προϋπολογισµός ενδεικτικά περίπου 35.000,00   €, 
 

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 ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ , ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ,  
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟ∆ΟΜΙΑΣ  
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