
 1 

 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 13 Ιανουαρίου 2017 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                    Αρ. Πρωτ.: - οικ. 1240 -              
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                   
∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Α. Παπαδόπουλος 
ΤΗΛ. 210 800 48 30  

 
ΠΡΟΣ 

Τον κ. ∆ήµαρχο για τον κ. Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου 
 
 
ΘΕΜΑ: Χρήση Σκυροδέµατος από την υπάρχουσα Σύµβαση Προµήθειας του ∆ήµου για 
Ενσωµάτωσή του στο Έργο «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου». 
 
 
1. Σύµφωνα µε το άρθρο 65 παρ.1 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87/7.6.2010):    
«Το δηµοτικό συµβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέµατα που αφορούν το δήµο, εκτός από εκείνα 
που ανήκουν εκ του νόµου στην αρµοδιότητα του δηµάρχου ή άλλου οργάνου του δήµου ή το 
ίδιο το δηµοτικό συµβούλιο µεταβίβασε σε επιτροπή του». 

 
2. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου ζήτησε µε το µε αρ. πρωτ. 34014/6.12.2016 έγγραφό της από 

τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, η οποία παρακολουθεί την ορθή χρήση και εγκρίνει τα αιτήµατα 
χορήγησης του σκυροδέµατος προµήθειας του ∆ήµου, τη χορήγηση 270 m3 κατηγορίας 
C16/20 προκειµένου αυτά να χρησιµοποιηθούν για τη δηµιουργία υπόβασης από σκυρόδεµα 
του εξοπλισµού των παιδικών χαρών στα πλαίσια της εργολαβίας που εκτελεί µε τίτλο 
«Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου».  
 

3. Σε σχετικό ερώτηµα (αρ. πρωτ. 34518/9.12.2016) της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος προς τη 
Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου, περί νοµιµοποίησης χορήγησης της αιτούµενης ποσότητας, η 
Νοµική Υπηρεσία αφού έλαβε υπόψη της όλα τα στοιχεία που αφορούν το εν λόγω έργο, όπως 
π.χ. ότι  

o στη µελέτη 20/2014 του εν λόγω έργου είχε προβλεφθεί ποσότητα σκυροδέµατος για 
εργασίες στις οποίες δεν συµπεριλαµβανόταν η κατασκευή υπόβασης του εξοπλισµού 
των παιδικών χαρών, 

o η απαίτηση κατασκευής υπόβασης προέκυψε εκ των υστέρων για τη συµµόρφωση των 
οργάνων της παιδικής χαράς στις απαιτήσεις των προτύπων ασφαλείας (τόσο για την 
ασφαλή στήριξη των οργάνων όσο και την αποφυγή ολίσθησης και καθίζησης των 
ελαστικών δαπέδων ασφαλείας έτσι ώστε να αποφευχθούν ατυχήµατα) και επιβλήθηκε 
µε έγγραφο του φορέα πιστοποίησης του αναδόχου (αρ. πρωτ. ∆ήµου 
29513/20.10.2016), 

o η επιπλέον ποσότητα σκυροδέµατος δεν συµπεριλαµβάνεται στον ήδη εγκεκριµένο 
ΑΠΕ του έργου από το ΤΣ∆Ε (και για αυτό ζητήθηκε η χορήγησή του από τη ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος), 

o υπάρχει αδυναµία ένταξης της εν λόγω δαπάνης στις περί απροβλέπτων προβλέψεις 
του έργου, λόγω υπέρβασης του προβλεπόµενου ποσού,  

o η διαδικασία τροποποίησης της σύµβασης είναι υπερβολικά χρονοβόρα, 
o υπάρχει βάσιµο ενδεχόµενο να προκληθούν καταστάσεις ζηµίας του ∆ήµου από 

ποινικές ρήτρες,  
γνωµοδότησε, µε το µε αρ. πρωτ. 34730/13.12.2016 έγγραφό της, ότι  
«Εφόσον όµως προκύπτουν µε την απαιτούµενη τεκµηρίωση / αιτιολογία οι προαναφερόµενες 
στο υπό στοιχ. (4) αιτιάσεις και λόγοι κατεπείγοντος, τότε φρονούµε ότι δεν υφίσταται ζήτηµα 



 2 

προβληµατισµού περί της νοµιµοποιήσεως στη χορήγηση και διάθεση της αιτούµενης 
ποσότητας σκυροδέµατος, εφόσον βεβαίως υπάρχει διαθεσιµότητα. Τούτο δε, δοθέντος ότι το 
µεν προβλέπεται αυτή χρήση από την µε αρ. 170/2016 Α∆Σ δηλ. «για ανάγκες σε άλλους 
κοινόχρηστους χώρους» ως εν προκειµένω, το δε, εξ όσων προεκτέθηκαν φέρεται να τίθεται 
θέµα επείγουσας και επιτακτικής ανάγκης, …… (δαπάνη που ούτως ή άλλως θα επωµισθεί ο 
∆ήµος ακόµη και µε την επιλογή της άνω περί των έργων διαδικασίας) ούτως να καταστεί 
δυνατή η συνέχιση των εργασιών και η υλοποίηση του έργου εντός των χρονικών ορίων … επί 
προφανή εξυπηρέτηση και ωφελεία του ∆ήµου και του ∆ηµοτικού συµφέροντος ….».  

 
4. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου µε το µε αρ. πρωτ. 34861/12.1.2017 έγγραφό της προς τη 

∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος βεβαιώνει ότι «προκύπτει η απαιτούµενη τεκµηρίωση / αιτιολογία της 
αναγκαιότητας προµήθειας σκυροδέµατος κατηγορίας C16/20 προκειµένου να εξασφαλιστεί η 
απρόσκοπτη συνέχιση των εργασιών του έργου» και επισύναψε το µε αρ. πρωτ. 
36285/29.12.2016 έγγραφο του αναδόχου του έργου µε το οποίο προσκοµιζόταν έγγραφο του 
φορέα πιστοποίησης περί της ανάγκης δηµιουργίας της υπόβασης από σκυρόδεµα. 

 
5. Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να εγκρίνει τη χορήγηση της 

αναγκαίας ποσότητας (270 m3) σκυροδέµατος (κατηγορίας C16/20) προµήθειας του ∆ήµου 
(στα πλαίσια της τρέχουσας µε αρ. πρωτ. 14077/30.5.2016 σχετικής σύµβασης) για 
ενσωµάτωσή του στο έργο «Ανακατασκευή 7 παιδικών χαρών ∆ήµου ∆ιονύσου» για την 
κατασκευή υπόβασης του εξοπλισµού των παιδικών χαρών. 
  

 
Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 
ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 

 
 


