
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                 Αγ. Στέφανος, 8/9/2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                Αριθ. Πρωτ.: - οικ.  24336- 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
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Τηλέφωνο: 210 81 44 450 
                                                                     

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2016  

σχετικά µε Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση για Αποκατάσταση Ζηµιών από την 
Ισχυρή Βροχή και Πληµµύρα της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016 

  
Σχετικό: Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 185/2016 (Α∆Α: 6∆ΗΙΩ93-ΓΩ1) 
   
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 ανωτέρω σχετικό όπου εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση, µεταξύ άλλων, της παροχής 
υπηρεσίας καθαρισµού ρεµάτων από φερτά υλικά, ενδεικτικά αναφέρεται το ρέµα Αµυγδαλέζας 
κλπ και όπου αλλού απαιτείται στον κ. Μπισµπιρούλα Νικόλαο. 

  
3. Με το µε αρ. πρωτ. 20155/15-7-16 έγγραφο της ∆/νσης Περιβάλλοντος ζητήθηκε από την 
Περιφέρεια Αττικής η χορήγηση κατ΄ εξαίρεση άδειας για τον καθαρισµό των παρακάτω ρεµάτων: 

• ρέµα Ροδοπόλεως, 500 µέτρα περίπου, από την οδό Καραϊσκάκη µέχρι τη Λ. Σταµάτας, 
• ρέµα Μ. Αλεξάνδρου (Σταµάτα-Αµυγδαλέζα), 1300 µέτρα περίπου, 
• ρέµα οδού Σωκράτους (∆.Ε. Αγ. Στεφάνου), 200 µέτρα περίπου. 

 
4. Με το µε αρ. πρωτ. Τ.Ε. 140027/3556/26-7-2016 (αρ. πρωτ. ∆ήµου 21835/3-8-16) έγγραφο 
της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας εγκρίθηκε ο καθαρισµός των ανωτέρω ρεµάτων µε 
δηµοτικά µέσα και κατόπιν συνεννόησης και σε συνεργασία µε την αρµόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας. 
 
5. Σε συνέχεια των ανωτέρω η ∆/νση Περιβάλλοντος ζήτησε και έλαβε από τον κ. Μπισµπιρούλα 
την συνηµµένη προσφορά (για τον καθαρισµό των ανωτέρω τριών ρεµάτων) ύψους 13.900,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 
 
6. Κατόπιν τούτων, παρακαλούµε, προκειµένου να υλοποιηθεί η ανωτέρω επείγουσα απευθείας 
ανάθεση, την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 13.900 € µε χρέωση του Κ.Α. 
30.6279.0003 µε τίτλο «∆απάνες καθαρισµού ρεµάτων», ΠΑΥ …./2016, για τον καθαρισµό 
ρεµάτων στον κ. Νικόλαο Μπισµπιρούλα. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΗΤΙΚΟΣ 
 

 Προϊστάµενος Ύδρευσης και 
Πρασίνου & Πολιτικής 
Προστασίας 

Προϊστάµενος 
Καθαριότητας & 
Ανακύκλωσης 

Προϊστάµενος 
∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο   Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    

 


