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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση σύµφωνα µε 
τη υπ’αριθ. 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 15848/23.5.2013 για την Επισκευή, 
Συντήρηση και Αποκατάσταση Βλάβης Συστήµατος Χλωρίωσης Πόσιµου Ύδατος στη ∆ιπλή 
∆εξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου και στις Τρεις Γεωτρήσεις Τροφοδοσίας 
Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος. 
 
 
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 το άρθρο 158 παρ.4 του Ν.3463/2006 δαπάνες µπορούν να διατίθενται µε απόφαση 
∆ηµάρχου οι οποίες αφορούν: α). επικοινωνίες κάθε µορφής β). την άµεση αποκατάσταση 
ζηµιών σε δίκτυα ύδρευσης, αποχέτευσης, άρδευσης, φωτισµού και σε δρόµους. Στις 
περιπτώσεις αυτές, εάν ο προϋπολογισµός του σχετικού έργου δεν υπερβαίνει το ποσό που 
καθορίζεται κάθε φορά, βάσει της περίπτωσης γ’ της παρ.2 του άρθρου 4 του ν.1418/84 
(ΦΕΚ 23 Α΄), όπως κάθε φορά ισχύει, µπορεί να γίνεται απευθείας µε απόφαση του 
∆ηµάρχου. 
 
3. Με το γεγονός ότι κατόπιν της προφορικής ενηµέρωσης αλλά και του εγγράφου µε αρ. 
πρωτ. 91/11.4.2013 της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος ενηµερώθηκε για την ανάγκη αποκατάστασης 
βλάβης του συστήµατος ελέγχου χλωρίωσης, redox, στις δεξαµενές πόσιµου ύδατος της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, και της παρόµοιας σχετικής προφορικής του ενηµέρωσης, 
κατά την ίδια χρονική περίοδο, από τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Στάµατας, κ. 
Κόκκαλη Γεώργιο, ότι δεν λειτουργούν κανονικά οι δοσοµετρικές αντλίες χλωρίωσης στις 
τρεις γεωτρήσεις που τροφοδοτούν νε νερό τη  δεξαµενή πόσιµου ύδατος της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σταµάτας, έδωσε προφορική εντολή σε ιδιωτικό συνεργείο (εταιρία DALCOCHEM 
Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α.) που κατέχει τη σχετική τεχνογνωσία, για τον επείγοντα ελέγχο και 
αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης στις ανωτέρω εγκαταστάσεις των υδατοδεξαµενών, 
αφενός διότι το θέµα αφορά ζήτηµα δηµόσιας υγείας, λόγω της βλάβης του εξοπλισµού 
χλωρίωσης του πόσιµου ύδατος της περιοχής, και αφετέρου διότι τα συνεργεία του δήµου 
δεν διαθέτουν τη δυνατότητα επέµβασης σε αυτού τους είδους τις βλάβες, και  
εκδόθηκε η 1006 Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 15848/23.5.2013 της οποίας το 
περιεχόµενο έχει ως εξής:     
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ΑΠΟΦΑΣΗ 

Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
 

Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
2. Τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικ. Επιτροπής, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν.2286/95 και άρθ.17 του Ν.2539/97, 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ, 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), 
6. Το υπ’αριθ. 14441/15.5.2013 έγγραφο του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής 

Προστασίας, κ. Κυριάκου Κοντάκη, σχετικά µε τη «Βλάβη ∆οσοµετρικών ∆ιατάξεων 
Χλωριοµέτρησης ∆εξαµενών Πόσιµου Ύδατος στις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ιονύσου και 
Σταµάτας», 

7. Τις προσφορές της εταιρίας DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α., µε τις αναλυτικές εργασίες 
αποκατάστασης ζηµιών στις οποίες προέβει, ύψους 2.103,30 € για τη δηµοτική ενότητα 
∆ιονύσου και 1.193,10 € για τη δηµοτική ενότητα Σταµάτας συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ,  

8. Τη σχετική τεχνική περιγραφή µε ηµεροµηνία 15.4.2013 της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, 
9. Την πίστωση ύψους 40.000,00 € που έχει γραφεί στον Κ.Α. 25.6262.0005 µε τίτλο 

«Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2013, 

10. Το γεγονός ότι στη διπλή δεξαµενή πόσιµου ύδατος της δηµοτικής ενότητας ∆ιονύσου 
υπήρξε βλάβη στο σύστηµα χλωρίωσης ύδατος µε αποτέλεσµα το κίνδυνο δηµιουργίας 
σοβαρού προβλήµατος δηµόσιας υγείας, και το γεγονός ότι στις τρεις γεωτρήσεις της 
δηµοτικής ενότητας Σταµάτας δεν λειτουργούσαν οι δοσοµετρικές αντλίες χλωρίωσης µε 
αποτέλεσµα το κίνδυνο παρόµοιου σοβαρού προβλήµατος,  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
την ανάθεση στην εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α., την επισκευή, συντήρηση και 
αποκατάσταση όποιας βλάβης είναι η αιτία της µη ή κακής λειτουργίας του συστήµατος 
χλωρίωσης του πόσιµου ύδατος στη διπλή δεξαµενή της δηµοτικής ενότητας ∆ιονύσου και 
στις τρεις γεωτρήσεις τροφοδοσίας πόσιµου ύδατος της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας. 

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 

Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γρ. ∆ηµάρχου     
2. Τµ. Προµηθειών 
3. Τµ. Λογιστηρίου 
4. ∆/ντρια Οικονοµικών 
5. κ. Παπαδόπουλος Απόστολος 
 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’όψιν: 
1. τις διατάξεις των άρθρων 86 του Ν.3463/2006, αρ. 58 του Ν.3852/2010 και του άρθ.  72 

του Ν.3852/2010, 
2. τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ), και  
3. το Π∆ 113/2010,   
προτείνεται η έγκριση: 
α). της 1006 Απόφασης ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 15848/23.5.2013, και  
β). της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 2.103,30 € για τις σχετικές εργασίες στη 
δηµοτική ενότητα ∆ιονύσου και 1.193,10 € στη δηµοτική ενότητα Σταµάτας,  
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, σε βάρος του  Κ.Α. 25.6262.0005 µε τίτλο «Ηλεκτρολογικές 
Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013.  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο     
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


