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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Υπηρεσίας Καθαρισµού Ρεµάτων ∆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. Με την 244/8.9.2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, εγκρίθηκε σχετική µελέτη 
(15/2015 της ∆νσης Τεχνικών Υπηρεσιών), δαπάνη, καθώς επίσης διάθεση πίστωσης, 
ποσού 9.997,44 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ σε βάρος του Κ.Α. 25.6279.0002 µε την 
ονοµασία «∆απάνες Καθαρισµού Ρεµάτων», και κατόπιν σχετικής διαδικασίας (πρόσκληση 
εκδήλωσης ενδιαφέροντος)  ανατέθηκε στον κ. Μπισµπιρούλα Νικόλαο του Ηλία ο 
καθαρισµός των ρεµάτων του ∆ήµου που αναφέρονται στην ανωτέρω ΑΟΕ (244/8.9.2014).  
 
3. Σε συνέχεια του εν λόγω καθαρισµού, παρουσιάστηκαν νέες ανάγκες στο ∆ήµο, 
ειδικότερα από την πολύ ισχυρή βροχόπτωση της Τετάρτης 25.11.2015, και προκειµένου να 
αντιµετωπιστούν και να προληφθούν πληµυρικά φαινόµενα, απαιτήθηκε ο καθαρισµός των 
φρεατίων οµβρίων στη Λ. Λίµνης Μαραθώνος και Πιπεροπούλου, καθώς επίσης η 
περαιτέρω διάνοιξη των πρανών στο ρέµα της Οδού Ρήγα Φεραίου στον Άγιο Στέφανο. 
 
4. ∆εδοµένων τούτων, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας,  κ. 
Αναστάσιος Μπάσης, ειδοποίησε τον κ. Μπισµπιρούλα Νικόλαο προκειµένου να έρθει και 
εργαστεί για να υλοποιήσει τις προαναφερθείσες εργασίες καθαρισµού – διάνοιξης. 
 
5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για  
o την απευθείας ανάθεση καθαρισµού των φρεατίων οµβρίων στη Λ. Λίµνης Μαραθώνος 

και Πιπεροπούλου καθώς επίσης της περαιτέρω διάνοιξης των πρανών στο ρέµα της 
Οδού Ρήγα Φεραίου στον Άγιο Στέφανο, στον κ. Μπισµπιρούλα Νικόλαο, 

o την έγκριση της δαπάνης 997,44 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (CPV είδους 
42122230-01), και  

o τη διάθεση της σχετικής πίστωσης από την ΠΑΥ 601/2015 (Κ.Α. 25.6279.0002 µε την 
ονοµασία «∆απάνες Καθαρισµού Ρεµάτων»). 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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