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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Άγιος Στέφανος, 17.1.2019 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ   Αριθµ. Πρωτ.: 4218 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος 
Μέξης Ε. 
Τηλ. : 2108004830/110 
mexis@dionysos.gr 
 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ: Άµεση και Επείγουσα Ανάγκη για την Ανάθεση Προµήθειας Ψυχρού Ασφαλτικού 
Μείγµατος για την Επισκευή Βλαβών στο Οδικό ∆ίκτυο των Επτά (7) ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
Η εισήγηση του θέµατος προτείνεται µε τη διαδικασία του κατεπείγοντος, καθώς στις 7-8-9.1.2019 
εκδηλώθηκαν έντονες χιονοπτώσεις και παγετός σε όλη την Αττική και µε ιδιαίτερη ένταση στην 
περιοχή του ∆ήµου µας, µε αποτέλεσµα τη δηµιουργία πλήθους βλαβών(λακκούβες) στο οδικό δίκτυο 
των επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων. 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης - Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/Α΄/2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει από το N. 
4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α'): «Μεταρρύθµιση του θεσµικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης - Εµβάθυνση της ∆ηµοκρατίας - Ενίσχυση της Συµµετοχής - Βελτίωση της οικονοµικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραµµα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθµίσεις για τον 
εκσυγχρονισµό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟ∆ΣΑ - Ρυθµίσεις για την 
αποτελεσµατικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρµοδιοτήτων σχετικά µε την απονοµή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρµοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 
διατάξεις», 
2) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµων και Κοινοτήτων” και ειδικότερα του 
άρθρου 158 παρ. 1 εδάφιο ιζ’ για το ότι οι δαπάνες για την προστασία του περιβάλλοντος και την 
πολιτική προστασία είναι υποχρεωτικές και την παρ. 7 του ίδιου άρθρου για το ότι στις περιπτώσεις 
απευθείας ανάθεσης, εφόσον συντρέχει κατεπείγουσα ανάγκη, εάν δεν υπάρχει στον προϋπολογισµό 
πίστωση ή αυτή που υπάρχει είναι ανεπαρκής, η αναγκαία τροποποίηση του προϋπολογισµού γίνεται 
στην πρώτη, µετά την ανάθεση, συνεδρίαση του ∆ηµοτικού ή Κοινοτικού Συµβουλίου, 
3) Το Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016), 
4) Τον Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, 
5) Τον Ν.3013/2002 Περί Αναβάθµισης της Πολιτικής Προστασίας & λοιπές διατάξεις, (ΦΕΚ 
102/Α΄/2002), 
6) Το Ν.4249/2014 Αναδιοργάνωση της Ελληνικής Αστυνοµίας, του Πυροσβεστικού Σώµατος και της 
Γενικής Γραµµατείας Πολιτικής Προστασίας, αναβάθµιση Υπηρεσιών του Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
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και Προστασίας του Πολίτη και ρύθµιση λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξης 
και Προστασίας του Πολίτη και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 73/Α΄/2014), 
7) Την Υ.Α.1299/7-4-2003 Έγκριση του από 7.4.2003 Γενικού Σχεδίου Πολιτικής Προστασίας µε τη 
συνθηµατική λέξη ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ (ΦΕΚ 423/Β΄/2003), 
8) Τα υπ’ αρ. 420 – 426 – 448 / 7.1.2019 έκτακτα δελτία της Περιφέρειας Αττικής για τα έκτακτα 
καιρικά φαινόµενα τα οποία είχαν την ονοµασία ‘’ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ’’, 
9) Τις έντονες χιονοπτώσεις και χαµηλές θερµοκρασίες που εκδηλώθηκαν στις 7-8-9.1.2019 στο 
∆ήµο µας, µε αποτέλεσµα τις πολλές καταστροφές της ασφάλτου (ρηγµατώσεις και λακκούβες) του 
οδικού δικτύου του ∆ήµου µας, 
10) Την αρ. πρωτ. 233/4115/16.1.2019 Απόφαση ∆ηµάρχου περί επείγουσας ανάγκης Προµήθειας 
Ψυχρού Ασφαλτικού Μείγµατος για την Επισκευή Βλαβών στο Οδικό ∆ίκτυο των Επτά ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου,  
11) Την υπ’ αρ. 3915/15.01.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στην εταιρεία Προµπονά 
Παναγιώτα 7 ΣΙΑ Ο.Ε.,  
12) Την υπ’ αριθµ. 3916/15.01.2019 Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών στην εταιρεία Σκουρλέτος 
Χρ. Αριστόδηµος, 
13) Τις προσφορές των εταιριών, 
14) Ότι η λήψη Απόφασης ∆ηµάρχου για τη σχετική έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης θα γίνει 
σύµφωνα µε το άρθρο 203 του Ν. 4555/2018, µετά την έγκριση του προϋπολογισµού του ∆ήµου 
∆ιονύσου ο.ε. 2019 κατόπιν του µε αρ. πρωτ. 4222/17.1.2019 σχετικού εγγράφου της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή όπως  
 
- Εγκρίνει την υπ’ αρ. 2/2019 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την 

Προµήθεια Ψυχρής Ασφάλτου,  
- Αναθέσει απευθείας µε τη διαδικασία του Επείγοντος την «Προµήθεια Ψυχρής Ασφάλτου» για την 

επισκευή βλαβών στο οδικό δίκτυο των επτά ∆ηµοτικών Ενοτήτων του ∆ήµου ∆ιονύσου στην 
εταιρία Σκουρλέτος Χρ. Αριστόδηµος µε έδρα Σπάρτης 21, Αθήνα Αττικής 11252, τηλ. 
2108623291 ΑΦΜ 028913799 ∆.Ο.Υ ΙΓ΄Αθηνών, αντί συνολικού ποσού 11.532,00€ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24%. 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

Εσωτερική ∆ιανοµή:  
∆/νση Περιβάλλοντος 
Τµήµα Προµηθειών 
Τµήµα Λογιστηρίου 


