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ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ   

ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση «Εργασιών καθαρισμού και απολύμανσης μπαλκονιού διαμερίσματος
επί της οδού Κακλαμανάκη 33 στο Ολυμπιακό Χωριό κατόπιν  του με αρ. πρωτ. 487226/9-7-2020
(αρ.  πρωτ.  26906/14-7-2020  Δ.  Αχαρνών)  εγγράφου  του  Τμήματος  υγειονομικού  και
Περιβαλλοντικού Ελέγχου της ΠΕΑΑ με τη διαδικασία του κατεπείγοντος, λόγω του ότι διαφαίνεται
επικείμενος κίνδυνος για την δημόσια υγεία.

 Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις της παρ. άρθρου 58 του Ν.3852/10 οι οποίες ορίζουν ότι «Όταν δημιουργείται άμεσος
και προφανής κίνδυνος ή απειλείται άμεση ζημιά των δημοτικών συμφερόντων από την αναβολή λήψης
απόφασης,  ο  Δήμαρχος  μπορεί  να  αποφασίσει  για  θέματα  που  ανήκουν  στην  αρμοδιότητα  της
Οικονομικής  Επιτροπής».  Στην  περίπτωση  αυτή  οφείλει  να  υποβάλλει  προς  έγκριση  τη  σχετική
απόφασή του κατά την επόμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 72 Ν. 3852/10 αρμοδιότητες Οικονομικής Επιτροπής 

3.  Την ανάγκη του Δήμου που προέκυψε μετά  από αυτοψία  αρμοδίων υπαλλήλων της υπηρεσίας
υγειονομικού  και  περιβαλλοντικού  ελέγχου  της  Περιφερειακής  Ενότητας  Ανατολικής  Αττικής  σε
μπαλκόνι  οικίας  με  προβληματικό  ιδιοκτησιακό  καθεστώς,  επί  της  οδού  Κακλαμανάκη  33  στο
Ολυμπιακό Χωριό, στο οποίο διαπιστώθηκε ανθυγιεινή εστία από περιττώματα πτηνών και δημιουργεί
προβλήματα στους περιοίκους.

4. Την προφορική εντολή που έλαβε η ανάδοχος εταιρεία  «ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-Σ. ΔΑΜΑΣΚΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε
με  ΑΦΜ:  999900230  ΔΟΥ  Αχαρνών,  να  προβεί  στις  εργασίες  καθαρισμού  και  απολύμανσης

ΑΔΑ: ΨΒ6ΥΩΨ8-Ψ5Ζ



μπαλκονιού διαμερίσματος  επί της οδού Κακλαμανάκη 33 στο Ολυμπιακό Χωριό κατόπιν  του με αρ.
πρωτ.  487226/9-7-2020  (αρ.  πρωτ.  26906/14-7-2020  Δ.  Αχαρνών)  εγγράφου  του  Τμήματος
υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου της ΠΕΑΑ

Οι Εργασίες καθαρισμού και απολύμανσης, ανέρχονται στο ποσό των 700 € μη συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ 24 %  (168 €) 

Συνολικό ποσό: 868 €

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Την ανάθεση εργασιών καθαρισμού και  απολύμανσης  μπαλκονιού διαμερίσματος   επί  της οδού
Κακλαμανάκη 33 στο Ολυμπιακό Χωριό κατόπιν  του με αρ. πρωτ. 487226/9-7-2020 (αρ. πρωτ.
26906/14-7-2020  Δ.  Αχαρνών)  εγγράφου  του  Τμήματος  υγειονομικού  και  Περιβαλλοντικού
Ελέγχου  της  ΠΕΑΑ  με  τη  διαδικασία  του  κατεπείγοντος,  λόγω  του  ότι  διαφαίνεται  επικείμενος
κίνδυνος για τους διαμένοντες σε αυτό καθώς και γενικότερα για την δημόσια υγεία:

- Στην  εταιρεία  ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ-Σ.  ΔΑΜΑΣΚΟΣ  & ΣΙΑ Ε.Ε  με  ΑΦΜ:  999900230  ΔΟΥ
Αχαρνών (με έδρα  Αχαρνές-Ηροδότου 1 & Ι. Θηβαίου 2) έναντι του ποσού των 868 €

                                                      Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ

   ΣΠΥΡΙΔΩΝ ΒΡΕΤΤΟΣ
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