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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Προµήθειας Τριών (3) Πριονιών για την  

Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Χιονόπτωσης της Περιόδου 31.12.2014 – 
8.1.2015 στο ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
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, από την Τετάρτη 31.12.2014 έως την Τετάρτη 7.1.205 σηµειώθηκαν 
χιονοπτώσεις στο δήµο µας, όπως και αλλού στη βόρεια – βόρεια-ανατολική Αττική και 
Αθήνα, µε αποτέλεσµα την πτώση πολλών κλαδιών δένδρων στις οδούς και κοινόχρηστους 
χώρους του ∆ήµου από το βάρος του χιονιού και το δυνατό αέρα που φυσούσε. 
 
Προκειµένου τα συνεργεία του ∆ήµου να προβούν άµεσα στην κοπή και αποµάκρυνση των 
εν λόγω σπασµένων κλαδιών, απαιτήθηκε η άµεση προµήθεια τριών πριονιών. 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την έγκριση της κατεπείγουσας απευθείας 
ανάθεσης προµήθειας τριών πριονιών µάρκας Husqvarna (2 τεµάχια του µοντέλου 236 και 1 
τεµάχιο του µοντέλου 365) στον κ. Χρήστο Π. Κουτσουµπό, για συνολικό ποσό 1.008,60 € 
(επισυνάπτεται σχετική προσφορά) για την αντιµετώπιση των συνεπειών της χιονόπτωσης 
της περιόδου 31.12.2014 – 8.1.2015, καθώς επίσης τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για 
την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2015) µε χρέωση του Κ.Α. 35.7131 µε ονοµασία «Μηχανήµατα 
και Λοιπός Εξοπλισµός».  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος 

Ύδρευσης και 
Πρασίνου & 
Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενη 
Καθαριότητας 
& 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο  Π. Αγγελίδης Γ. Ροκίδη Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 
 
 


