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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  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 

  
Σχετικά: α. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 185/2016 (Α∆Α: 6∆ΗΙΩ93-ΓΩ1) 
  β. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 116/2015 (Α∆Α: 7ΗΣΦΩ93-7ΣΣ) 
  γ. Σύµβαση «Υπηρεσίες Κοπής Ψηλών ∆ένδρων» µε αρ. πρ. 23972/2.10.15 
 
 
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 το (α) σχετικό εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, µεταξύ άλλων,  

I. της προµήθειας εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, στους 
Κουτσουµπό Χρήστο, Σαρκίρη ∆ηµήτρη, Αφοί Κατσιάνου ΟΕ και Οικονόµου 
Κυριάκο, 

II. της παροχής χωµατουργικών εργασιών, π.χ. αποµάκρυνση φερτών υλικών από 
δρόµους και πεζοδρόµια, στους Χρήστο Κυριακάκη & ΣΙΑ ΕΕ, Αξιώτη Αθανάσιο και 
ΕΥΕ∆ΡΟΝ ΑΕ,  

III. της παροχής υπηρεσιών απόφραξης αγωγών και φρεατίων οµβρίων από φερτά 
υλικά (χώµατα, πέτρες, κλαδιά, κλπ) στον κ. Στέργιο Βασίλειο, και   

IV. της κοπής και αποµάκρυνσης κλαδιών και επικίνδυνων για πτώση δένδρων στον κ. 
Καρακουλάκη Κώστα.  

 
3. Με το (β) σχετικό είχε αποζηµιωθεί από το ∆ήµο µας η (µε επείγουσα απευθείας ανάθεση) 
χρήση µηχανηµάτων έργου ιδιωτών για εκχιονισµό στην τιµή 22 €/ώρα για µηχάνηµα 
BOBCAT και 30 €/ώρα για µηχάνηµα JCB (τιµές χωρίς το ΦΠΑ). 
 
4. Με το (γ) σχετικό συµβασιοποιήθηκε το αποτέλεσµα διαγωνισµού του ∆ήµου µας για την 
ανάθεση παροχής υπηρεσίας κοπής ψηλών δένδρων µε τιµές 265 €/ηµέρα για χρήση 
γερανοφόρου οχήµατος 12 µ. και 290 €/ηµέρα για χρήση γερανοφόρου οχήµατος 22 µ. 
(τιµές χωρίς το ΦΠΑ). 
 
5. Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε, προκειµένου να υλοποιηθούν οι επείγουσες απευθείας 
αναθέσεις του (α) σχετικού 

I. την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 12.000 € µε χρέωση του Κ.Α. 
70.6275.0002 µε τίτλο «∆απάνες Αντιµετώπισης Χιονοπτώσεως κ.α. Έκτακτων 
Αναγκών από Έντονα Καιρικά Φαινόµενα», ΠΑΥ …./2016, για την προµήθεια 
εξοπλισµού αντιµετώπισης φυσικών καταστροφών, µε επιµερισµό ποσού  

o 2.500 € στον κ. Οικονόµου Κυριάκο, 
o 4.300 € στον κ. Σαρκίρη ∆ηµήτρη, και 



o 5.200 € στον κ. Κουτσουµπό Χρήστο 
II. την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 16.000 € µε χρέωση του Κ.Α. 

70.6275.0002 µε τίτλο «∆απάνες Αντιµετώπισης Χιονοπτώσεως κ.α. Έκτακτων 
Αναγκών από Έντονα Καιρικά Φαινόµενα», ΠΑΥ …./2016, για την αντιµετώπιση της 
παροχής χωµατουργικών εργασιών, µε τιµή 22 €/ώρα για χρήση µηχανήµατος 
BOBCAT και 30 €/ώρα για χρήση µηχανήµατος JCB (τιµές χωρίς το ΦΠΑ), 

III. την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.000 € µε χρέωση του Κ.Α. 
30.6279.0002 µε τίτλο «∆απάνες Απόφραξης Αγωγών Οµβρίων, Φρεατίων κλπ», 
ΠΑΥ …./2016, για την αντιµετώπιση της παροχής υπηρεσιών απόφραξης αγωγών 
και φρεατίων οµβρίων, 

IV. την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000 € µε χρέωση του Κ.Α. 
70.6275.0002 µε τίτλο «∆απάνες Αντιµετώπισης Χιονοπτώσεως κ.α. Έκτακτων 
Αναγκών από Έντονα Καιρικά Φαινόµενα», ΠΑΥ …./2016, για την αντιµετώπιση της 
παροχής κοπής και αποµάκρυνσης κλαδιών και επικίνδυνων για πτώση δένδρων, µε 
τιµή 265 €/ηµέρα για χρήση γερανοφόρου οχήµατος 12 µ. και 290 €/ηµέρα για χρήση 
γερανοφόρου οχήµατος 22 µ. (τιµές χωρίς το ΦΠΑ). 

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 
 
 Προϊστάµενος Ύδρευσης και 

Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    

 
 
 


