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ΘΕΜΑ: Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης των Ζηµιών που προκλήθηκαν στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα Κρυονερίου από την Έκρηξη του ΑΤΜ Μηχανήµατος της Τράπεζας Πειραιώς 
   

 
O ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

 
Έχοντας υπ’ όψη: 
 
1. τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/7.6.2010 “Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης”) περί αρµοδιοτήτων 
∆ηµάρχου, παρ. 1 : “ο ∆ήµαρχος προασπίζει τα τοπικά συµφέροντα...” καθώς και παρ. 2: “Όταν 
δηµιουργείται άµεσος και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άµεση ζηµία των δηµοτικών 
συµφερόντων από την αναβολή λήψης απόφασης, ο ∆ήµαρχος ,µπορεί να αποφασίζει για θέµατα 
που ανήκουν στην αρµοδιότητα της οικονοµικής ή της επιτροπής ποιότητας Ζωής. Στην περίπτωση 
αυτή οφείλει να υποβάλει προς έγκριση τη σχετική απόφασή του κατά την επόµενη συνεδρίαση της 
αντίστοιχης επιτροπής.” 

2. τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων Οικονοµικής Επιτροπής, 
3. τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως προστέθηκε µε την παρ. 13 του 

άρθρου 20 του Ν. 3731/2008, και διατηρήθηκε σε ισχύ κατόπιν των καταργούµενων διατάξεων της 
περίπτωσης 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 

4. τις διατάξεις του άρθρου 118 του Ν. 4412/2016, 
5. την υπ’ αριθ. 782 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 9160/31.3.2017 για τον ορισµό Αντιδηµάρχων 

και µεταβίβαση αρµοδιοτήτων,  
6. το γεγονός ότι τις πρωινές ώρες της Πέµπτης 2.11.2017 σηµειώθηκε έκρηξη στο ΑΤΜ που 

βρίσκεται τοποθετηµένο στην πρόσοψη του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου, στο οποίο  
στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες του ∆ήµου ∆ιονύσου, από την οποία προκλήθηκαν σοβαρές 
υλικές ζηµιές και πλην του ΑΤΜ µηχανήµατος το οποίο καταστράφηκε ολοσχερώς σηµειώθηκαν: 
ολοσχερής καταστροφή της εξωτερικής πόρτας αλουµινίου του κτιρίου, καταστροφή της 
γυψοσανίδας και µεγάλες φθορές πάνω από την είσοδο όπου είναι στερεωµένη η επιγραφή 
(ανάλγυφα γράµµατα) της Κοινότητας, καταστροφή του εσωτερικού φωτιστικού οροφής, 
καταστροφή της µεσοτοιχίας ΑΤΜ – Κοινότητας, σπασµένα τζάµια και στραβωµένο κούφωµα 
αλουµινίου της ενδιάµεσης πόρτας αλουµινίου στην είσοδο, σπασµένο τζάµι φωταγωγού στον 
ηµιώροφο, καταστροφή τµήµατος ξύλινης κουπαστής της εσωτερικής σκάλας στον 2ο όροφο, 
καταστροφή εσωτερικών παραθύρων πάνω από το χώρο του ΑΤΜ, καταστροφή της εσωτερικής 
επιτοίχιας σωλήνας ύδρευσης και διαρροή νερού στον ηµιώροφο, µε αποτέλεσµα να απαιτείται 
άµεσα αποκατάστασή τους για λόγους ασφαλείας του ∆ηµοτικού Καταστήµατος καθώς και των 
δηµοτικών υπαλλήλων αλλά και των πολιτών που προσέρχονται στο χώρο,     

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
1. Την επείγουσα ανάγκη Προµήθειας  και Τοποθέτησης εξωτερικής πόρτας εισόδου, δίφυλλης µε 

υαλοπίνακες, στην είσοδο του ∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου, προκειµένου να 
αποκατασταθεί άµεσα η ασφάλεια του κτιρίου, του εξοπλισµού του και των υπηρεσιακών αρχείων,  

2. Την επείγουσα ανάγκη αποκατάστασης όλων των υπολοίπων ζηµιών εντός του ∆ηµοτικού 
Καταστήµατος Κρυονερίου προκειµένου αυτό να καταστεί ασφαλές και λειτουργικό,   

3. Την έγκριση της σχετικής Τεχνικής Περιγραφής (µε ηµεροµηνία 12.1.2018) που συνέταξε η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την Προµήθεια και Τοποθέτηση Εξωτερικής Πόρτας Εισόδου και  
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4. Την έγκριση της σχετικής Τεχνικής Περιγραφής (µε ηµεροµηνία 12.1.2018) που επίσης συνέταξε η 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος για την Προµήθεια Εργασίας Αποκατάστασης των Ζηµιών στο Κτίριο του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος Κρυονερίου που προκλήθηκαν από την έκρηξη του ΑΤΜ Μηχανήµατος 
της Τράπεζας Πειραιώς. 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 

 


