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ΘΕΜΑ: ΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΝΑΓΚΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ  
(1) ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ,  

(2) ΑΝΤΙΠΑΓΩΓΙΚΟΥ ΑΛΑΤΟΣ,  
(3) ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ  

(4) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ, 
και 

(5) ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ 
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΤΗΣ ΣΦΟΔΡΗΣ ΧΙΟΝΟΠΤΩΣΗΣ 5-10.2.2023 (ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ «BARBARA») 

 
 

O ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης», 
2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 περί αρμοδιοτήτων Οικονομικής Επιτροπής, (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-

2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  
όπως έχει συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α’/8.6.2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», όπως έχει 
συμπληρωθεί, τροποποιηθεί και ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α’/8.8.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με τον Ν. 4782/2021 
(ΦΕΚ 36Α’/9.3.2021), 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019 «Τροποποίηση διατάξεων του Ν. 4412/2016 (Α’147), 
6. Το Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-07-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

– Εμβάθυνση της Δημοκρατίας – 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 ΦΟΔΣΑ – 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», 

7. Την υπ' αρ. 3858/31639/13-10-2022 (66ΚΦΩ93-107) Aπόφαση Δημάρχου Διονύσου περί «Ορισμού Αντιδημάρχων 
και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου», 

8. Το γεγονός ότι σύμφωνα με την Απόφαση της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας (ΑΔΑ: 9ΩΒ746ΝΠΙΘ-Κ8Β) 
o Δήμος Διονύσου τελεί σε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης έως τις 27.7.2023, 

9. Το γεγονός ότι η περιοχή του Δήμου Διονύσου επλήγη από τις πρωινές ώρες της Κυριακής 5.2.2023 έως και την 
Παρασκευή 10.2.2023 από πυκνές χιονοπτώσεις και πολύ χαμηλές θερμοκρασίες - το δε συγκεκριμένο καιρικό 
φαινόμενο έλαβε τη κωδική ονομασία «BARBARA» στα δελτία της ΕΜΥ και της Γεν. Γραμματείας Πολιτικής 
Προστασίας, 

 
Έχοντας επίσης υπόψη: 
1. Το γεγονός ότι η εκδήλωση του ανωτέρω καιρικού φαινομένου BARBARA συνοδεύτηκε από έντονη χιονόπτωση 

και παγετό με μεγάλη διάρκεια, για την αντιμετώπιση των οποίων απαιτήθηκε, πέραν των 22 ιδίων οχημάτων και 
μηχανημάτων έργου του Δήμου που αξιοποιήθηκαν πλήρως με χειριστές και λοιπό αναγκαίο προσωπικό του 
Δήμου ενταγμένο σε βάρδιες, επιπλέον κινητοποίηση ιδιωτών για εκτεταμένους αποχιονισμούς οδών με χρήση 
επιπλέον έως και 38 οχημάτων και μηχανήματων έργου περίπου (jcb, bobcat, grader, 4x4 με λεπίδα),  

2. Το γεγονός ότι η υπάρχουσα ποσότητα αντιπαγωγικού άλατος (stock) του Δήμου, εξαντλήθηκε κατά την 
αντιμετώπιση των συνεπειών των πρώτων ημερών του καιρικού φαινομένου BARBARA και εξ αιτίας της εντάσεως 
και διάρκειας του φαινομένου απαιτήθηκε η άμεση προμήθεια νέου αλατιού για την αντιμετώπιση της 
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συνεχιζόμενης κακοκαιρίας με έντονες χιονοπτώσεις και παγετό λόγω των έντονων χαμηλών θερμοκρασιών που 
επικράτησαν για ένα πλήρες 5ημερο (5-10 Φεβρουαρίου 2023), 

3. Το γεγονός ότι απαιτήθηκε η εξασφάλιση εφεδρείας ηλεκτρικού ρεύματος σε 4 Αντλιοστάσια (συγκεκριμένα στο 
Α/Σ Διονύσου/Ρέας, στο Α/Σ της οδού Ασκληπιού στο Κρυονέρι, στο Α/Σ της οδού Λυκαβηττού στην Άνοιξη και 
στο Α/Σ Προφήτη Ηλία στην Άνοιξη), σε 1 Δεξαμενή (Αγίου Δημητρίου στον Άγιο Στέφανο), σε 1 Γεώτρηση (στον 
Ιππικό Όμιλο Σταμάτας), αλλά και στο Πολιτιστικό Κέντρο Αγίου Στεφάνου το οποίο σύμφωνα με τα ισχύοντα 
σχέδια αντιμετώπισης καταστάσεων πολιτικής προστασίας του Δήμου παραμένει ανοικτό για τη φιλοξενία 
πληθυσμού που χρήζει βοήθειας π.χ. λόγω κρύου, άστεγοι, κ.λπ, 

4. το γεγονός ότι λόγω της κακοκαιρίας προκλήθηκαν ζημιές και βλάβες στο δημοτικό δίκτυο χαμηλού φωτισμού 
(πτώση ιστών και φωτιστικών, υπόγειες βλάβες δικτύου ρευματοδότησης και πίλλαρ)  κάτι το οποίο καθιστά 
αναγκαία την άμεση εύρεση και αποκατάσταση των εμφανών αλλά και αφανών (υπόγειων) βλαβών του 
(χαμηλού) δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού,  

5. το γεγονός ότι προκλήθηκαν ζημιές οικοδομικής φύσεως σε πεζοδρόμια και περιφράξεις από τον όγκο χιονιού και 
παγετού και τις εργασίες αποχιονισμού που απαιτήθηκαν με μηχανήματα έργου και οι οποίες χρήζουν 
αποκατάστασης από συνεργεία οικοδόμων – εργατοτεχνική ειδικότητα όμως στην οποία δεν υπηρετεί κανένας 
υπάλληλος του Δήμου, 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ 

 
Την επείγουσα ανάγκη ανάθεσης για  
1. Προμήθεια Υπηρεσίας Αποχιονισμού (χρήση οχημάτων και μηχανημάτων έργου ενδεικτικού τύπου JCB, BOBCAT, 

GRADER, ΤΣΑΠΑ) για τον αποχιονισμό του εκτεταμένου οδικού δικτύου του δήμου Διονύσου.  
2. Προμήθεια Αντιπαγωγικού Άλατος, 
3. Προμήθεια Υπηρεσίας Εφεδρείας Ηλεκτρικού Ρεύματος (χρήση γεννητριών (ΗΖ) για εφεδρεία και αντιμετώπιση 

διακοπών ρεύματος στα παρακάτω αντλιοστάσια, δεξαμενές και κτίρια του Δήμου:  
1 Αντλιοστάσιο επί της Λ. Διονύσου «Θέση 3 Πεύκα» Ροδόπολη / Περιοχή ΡΕΑ, 

2 Αντλιοστάσιο στην οδό Ασκληπιού στο Κρυονέρι, 

3 Αντλιοστάσιο στην οδό Λυκαβηττού στην Άνοιξη, 

4 Αντλιοστάσιο στην οδό Προφήτη Ηλία στην Άνοιξη, 

5 Δεξαμενή της Οδού Αγ. Δημητρίου στον Αγ. Στέφανο, 

6 Γεώτρηση στον Ιππικό Όμιλο Σταμάτας, και 

7 Πολιτιστικό Κέντρο Αγ. Στεφάνου. 

4. Προμήθεια Υπηρεσιών Αποκατάστασης Ζημιών (εμφανών και αφανών - υπόγειων) βλαβών του (χαμηλού) 
δημοτικού δικτύου ηλεκτροφωτισμού, 

5. Προμήθεια υπηρεσιών αποκατάστασης πλακοστρώσεων (οικοδομικές εργασίες). 
 

 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
 
 
Εσ. Διανομή 
- κ. Δήμαρχο Διονύσου 
- Εντεταλμένο Σύμβουλο Οικονομικών Πόρων - Ψηφιακών Εφαρμογών και Προστασίας του Πολίτη 
- Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 
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