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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ:  Συµπληρωµατική Επείγουσα Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και  

∆ιάθεση Πίστωσης για την Παροχή Υπηρεσίας Χωµατουργικών Εργασιών για 
την Αντιµετώπιση των Συνεπειών της Έντονης Βροχόπτωσης της Τρίτης 16 
Σεπτεµβρίου 2014 στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

 
ΣΧΕΤΙΚΑ: 339/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
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 την 339/2014 απόφασή της, η Οικονοµική Επιτροπή ενέκρινε την απευθείας ανάθεση 
εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών για την αποκατάσταση των οδών στις τέσσερεις 
δηµοτικές ενότητες του ∆ήµου (Άγιος Στέφανος, Σταµάτα, Ροδόπολη και Άνοιξη) στις οποίες 
χρειάστηκε καθαρισµός από φερτά (χώµατα, κλαδιά, κλπ) της βροχής της Τρίτης 16 
Σεπτεµβρίου 2014 και ο ∆ήµος δεν µπόρεσε να αντιµετωπίσει µε ίδια µέσα, όπως αναλυτικά 
αναφέρθηκε στη σχετική εισήγηση, στον εργολάβο χωµατουργικών εργασιών κ. 
Πυργαρούση Λευτέρη ο οποίος θα χρησιµοποιούσε δικά του µηχανήµατα, αναλώσιµα, 
εξοπλισµό και προσωπικό, για χρονικό διάστηµα το οποίο προεκτιµήθηκε στις 10 περίπου 
ηµέρες, µε κόστος το οποίο θα κοινοποιούνταν στο ∆ήµο και στην Οικονοµική Επιτροπή 
από τον ανάδοχο µε την ολοκλήρωση της εργασίας του, προκειµένου να γίνει η έγκριση της 
δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της µε χρέωση του Κ.Α. 
70.6275.0002 µε ονοµασία «∆απάνες Αντιµετώπισης Χιονοπτώσεων κ.α. Έκτακτων 
Αναγκών από Έντονα Καιρικά Φαινόµενα». 
 
3. Προκειµένου να υπάρξει ταχύτερη αντιµετώπιση των προβληµάτων που δηµιουργήθηκαν 
από τη βροχόπτωση, τελικά εδόθησαν προφορικές εντολές, αφενός στον κ. Πυργαρούση 
Λευτέρη και αφετέρου σε δύο (2) ακόµη εργολάβους χωµατουργικών εργασιών.  
Αναλυτικά οι εργασίες εκτελέστηκαν από τους κ.κ.  

o Πυργαρούση Λευτέρη, για την περιοχή Αγίου Στεφάνου και Άνοιξης, ο οποίος µε 
την ολοκλήρωση των εργασιών του προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά για 
1.512,90 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, 

o Πέππα ∆ηµ. Στυλιανό, για την οδό Λαµίας στον Άγιο Στέφανο, ο οποίος µε την 
ολοκλήρωση των εργασιών του προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά για 
1.033,20 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και 

o Πέππα Ιωάννη, για την περιοχή της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας, ο οποίος µε 
την ολοκλήρωση των εργασιών του προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά για 
εργασία πέντε (5) ηµερών (22 – 26.9.2014) προς 270 € την ηµέρα, δηλαδή 
σύνολο 1.660,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

 



 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  
 
1. την τροποποίηση της 339/2014 ΑΟΕ, µε την οποία εγκρίθηκε η απευθείας ανάθεση 

εκτέλεσης χωµατουργικών εργασιών στον κ. Πυργαρούση Λευτέρη, προκειµένου να γίνει 
συµπληρωµατική έγκριση απευθείας ανάθεσης χωµατουργικών εργασιών για την 
αντιµετώπιση των συνεπειών της βροχόπτωσης της 16ης Σεπτεµβρίου 2014 και στους 
κ.κ. Πέππα ∆ηµ. Στυλιανό και Πέππα Ιωάννη, 

 
2. την έγκριση σχετικής συνολικής δαπάνης 4.206,6 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) η 

οποία κατανέµεται σε ποσό 1.512,90 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τον κ. 
Πυργαρούση Λευτέρη, 1.033,20 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τον Πέππα ∆ηµ. 
Στυλιανό και 1.660,50 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) για τον κ. Πέππα Ιωάννη,  

 
3. έγκριση διάθεσης ισόποσης πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2014) 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 
 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος 

Ύδρευσης και 
Πρασίνου & 
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Προστασίας 
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Ονοµ/µο  Π. Αγγελίδης Γ. Ροκίδη Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 
 
 


