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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για  

την Προµήθεια Προκάτ Τσιµεντένιων Τεµαχίων για την Κατασκευή Γέφυρας 
στο Ρέµα της Κούριζας λόγω της Φυσικής Καταστροφής (Ισχυρή Βροχή και 
Πληµύρα) της Τρίτης 7 Ιουνίου 2016 

  
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. Την Τρίτη 7 Ιουνίου 2016 και ώρα από 13:30 έως 17:00, σηµειώθηκε στο ∆ήµο µας, όπως 
και αλλού στη βόρεια – ανατολική Αττική, πολύ ισχυρή βροχή µε αποτέλεσµα να σηµειωθούν 
πληµύρες και φυσικές καταστροφές. Σχετικά επισυνάπτουµε εκτύπωση δύο (2) δελτίων 
ειδήσεων της επίσηµης ιστοσελίδας του Εθνικού Αστεροσκοπείου, στα οποία αναφέρεται ότι 
στη ∆ροσιά, σε λιγότερο από µία ώρα, καταγράφηκε ύψος βροχής 77 mm και στο ∆ιόνυσο 
64 mm (τα οποία αντιστοιχούν σε ποσότητα 77 και 64 λίτρων νερού αντίστοιχα σε κάθε 
τετραγωνικό µέτρο εδάφους) ενώ η Πυροσβεστική Υπηρεσία κλήθηκε για επέµβαση σε 
περισσότερες από 200 περιπτώσεις σε ∆ιόνυσο, ∆ροσιά, Σταµάτα και Άγιο Στέφανο.    
 
3. Λόγω της ανωτέρω πληµµύρας και των φυσικών καταστροφών που ακολούθησαν, η 
Περιφέρεια Αττικής µε την µε αρ. πρωτ. 115571/16.6.2016 (Α∆Α: ΩΩ∆Θ7Λ7-ΛΧΨ) 
Απόφασή της, η οποία επισυνάπτεται στο παρόν, κήρυξε τις δηµοτικές ενότητες ∆ροσιάς, 
Αγίου Στεφάνου, Σταµάτας, Άνοιξης και Ροδόπολης του ∆ήµου ∆ιονύσου σε Κατάσταση 
Έκτακτης Ανάγκης. 
 
4. Με το µε αρ. πρωτ. 21256/27.7.2016 έγγραφό του, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν,  ο 
Προϊστάµενος του Τµήµατος Ύδρευσης και Πολιτικής Προστασίας του ∆ήµου, κ. Αγγελίδης 
Παναγιώτης, ενηµέρωσε το ∆ήµο ότι λόγω της προαναφερθείσας πληµµύρας και του 
αναγκαίου καθαρισµού (για την αποµάκρυνση των φερτών υλικών) που έπρεπε να γίνει στο 
ρέµα στη Θέση Κούριζα στη δηµοτική ενότητα Σταµάτας είναι πλέον αδύνατη η προσπέλαση 
του ρέµατος µε αυτοκίνητο, και σε περίπτωση βλάβης του Αντλιοστασίου που βρίσκεται εκεί 
κοντά και τροφοδοτεί τη δηµοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου µε πόσιµο νερό, τα συνεργεία 
των υδραυλικών και εργολάβων του ∆ήµου δεν θα µπορούν να το προσεγγίσουν µε τα 
αυτοκίνητά τους, εργαλεία τους κλπ. για τον έλεγχο και επισκευή της βλάβης, ενώ και η 
διέλευση πυροσβεστικών οχηµάτων είναι αδύνατη στην περίπτωση ανάγκης πολιτικής 
προστασίας (πυρκαγιάς) στην περιοχή. 
 
5. ∆εδοµένου τούτων, το Τµήµα Ύδρευσης – Αποχέτευσης, Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος ζήτησε και έλαβε τη συνηµµένη προσφορά από 
την εταιρία Γ. Παπαδάκης για την προµήθεια 3 προκάτ τσιµεντένιων τεµαχίων 1,5 x 4 µ. και 
6 προκάτ βάσεων υπερύψωσης προκειµένου µε αυτά, συναρµοζόµενα κατάλληλα, να 
κατασκευαστεί, επί τόπου του ρέµατος στη θέση Κούριζα, προκάτ γέφυρα πλάτους 4,5 µ. και 
µήκους 4 µ. περίπου, έτσι ώστε να είναι δυνατή η διέλευση (σε περίπτωση ανάγκης) πάνω 
από το ρέµα οχηµάτων των συνεργείων ύδρευσης του ∆ήµου καθώς επίσης πυροσβεστικών 
οχηµάτων δεδοµένου ότι η εν λόγω παρέµβαση αφορά σε µικρή παρέµβαση πρόληψης και 



περιορισµού των συνεπειών δασικών πυρκαγιών κάτι για το οποίο δύνανται οι ΟΤΑ µε βάση 
το έγγραφο µε αρ. πρωτ. οικ.508/14.7.2016 της ∆ιεύθυνσης ∆ασών της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης Αττικής.   
 
6. Το κόστος προµήθειας των προαναφερθέντων υλικών αναλύεται ως εξής: 
Τσιµεντένιο προκάτ τεµάχιο 1,5x4µ. / ποσότητα: 3 / τιµή µονάδος: 215 € / συνολική τιµή: 
3x215 € = 645 €, 
Τσιµεντένιο προκάτ τεµάχιο βάσης 1,5x0,35x0,7µ. / ποσότητα: 6 / τιµή µονάδος: 105 € / 
συνολική τιµή: 6x105€ = 630€ και 
Μεταφορά επί τόπου: 350 € 
Συνολική τιµή: 1.625 € και συµπεριλαµβάνοντας το ΦΠΑ 24%, γενικό σύνολο: 2.015 €. 
 
7. Κατόπιν των ανωτέρω, προκειµένου να αντιµετωπιστεί η αδυναµία διέλευσης 
πυροσβεστικών οχηµάτων και οχηµάτων των συνεργείων ύδρευσης του ∆ήµου από το ρέµα 
στη θέση Κούριζα της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας, συνεπεία της πληµµύρας της 7ης 
Ιουνίου 2016 και του συνακόλουθου απαραίτητου καθαρισµού του από φερτά υλικά, 
παρακαλούµε για  
• την επείγουσα απευθείας ανάθεση προµήθειας τσιµεντένιων προκάτ τεµαχίων για 

κατασκευή γέφυρας στην εταιρία Παπαδάκης Γεωρ. Στυλιανός για συνολικό ποσό 2.015 
€, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, µε χρέωση του Κ.Α. 70.6275.0002 µε τίτλο 
«∆απάνες αντιµετώπισης χιονοπτώσεως κ.α. έκτακτων αναγκών από έντονα καιρικά 
φαινόµενα»,  

• την έγκριση δαπάνης και τη διάθεση του ανωτέρω ποσού, και  
• την εξόφληση της ανωτέρω δαπάνης (ΠΑΥ …./2016).   
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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