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ΠΡΟΣ 
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ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση Παροχής Υπηρεσίας Χωµατουργικών  

Μηχανηµάτων για Εκχιονισµό την Περίοδο 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 όλοι οι δρόµοι της περιοχής να χρειάζονται εκχιονισµό. 
Ο ∆ήµος ανταποκρίθηκε µε τα δικά του µέσα (επτά µηχανήµατα έργου και επτά αυτοκίνητα 
µε µαχαίρι - αλατιέρα εκ των οποίων το τέσσερα παρουσίασαν βλάβη και παροπλίστηκαν) 
αλλά χρειάστηκε επιπλέον και η συνδροµή ιδιωτικών µέσων λόγω του όγκου της εργασίας. 
 
3. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για  
Α. την έγκριση της απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης εργασιών εκχιονισµού, για την περίοδο 
31.12.2014 – 8.1.2015, για συνολικό ποσό 25.057,88 € στους κατωτέρω, µε βάση τις 
προσφορές που προσκόµισαν στο ∆ήµο και επισυνάπτονται στο παρόν µαζί µε τη βεβαίωση 
των προέδρων των δηµοτικών ενοτήτων ότι οι εργασίες εκχιονισµού εκτελέστηκαν για τις 
ώρες που αναγράφονται στις προσφορές: 

o Κυριακάκης Χρήστος για 86 ώρες εργασίας µηχανήµατος JCB και 29 ώρες εργασίας 
µηχανήµατος BOBCAT στις δηµοτικές ενότητες Σταµάτας και Κρυονερίου, για ποσό 
6.715,80 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, 

o Πέππας Ιωάννης για 5 ηµέρες προς 9 ώρες την ηµέρα, δηλαδή για 45 ώρες εργασίας 
µηχανήµατος BOBCAT στη δηµοτική ενότητα Σταµάτας προς 39,85 € την ώρα, 
δηλαδή για ποσό 2.205,70 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, 

o Μαγγίνας Γεώργιος για 21,5 ώρες στη δηµοτική ενότητα ∆ροσιάς προς 55 € την ώρα, 
δηλαδή για ποσό 1.454,48 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, 

o Πολυµερίδης Θεόδωρος για 35 ώρες στη δηµοτική ενότητα ∆ροσιάς προς 55 € την 
ώρα, δηλαδή για ποσό 2.367,75 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, 

o Βιάζης ∆αµιανός για 101,5 ώρες στη δηµοτική ενότητα Κρυονερίου προς 55 € την 
ώρα για ηµέρα και 70 € την ώρα για βράδυ, και κατόπιν έκπτωσης που χορήγησε το 
συνολικό ποσό ανέρχεται σε 6,127,50 € χωρίς το ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23% σε 8.151,83 €, 

o Μπερµπάντης Ευστράτιος για 61 ώρες στη δηµοτική ενότητα Άνοιξης προς 40 € την 
ώρα, και κατόπιν έκπτωσης 10% που χορήγησε το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 
2.196,00 € χωρίς το ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% σε 2.701,08 €, 
και 

o Σκορδίλης Νεκτάριος για 24 ώρες στη δηµοτική ενότητα Άνοιξης προς 55 € την ώρα, 
και κατόπιν έκπτωσης 10% που χορήγησε το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 1.188,00 
€ χωρίς το ΦΠΑ και συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% σε 1.461,24 €, 

και  



Β. τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (25.057,88 €) για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2015) 
µε χρέωση του Κ.Α. 70.6275.0002 µε ονοµασία «∆απάνες Αντιµετώπισης Χιονοπτώσεων 
κ.α. Έκτακτων Αναγκών από Έντονα Καιρικά Φαινόµενα».  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 
 
 
 
 


