
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος,  …...2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: -             - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                      

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής Προµήθειας Υλικών και Εργασιών, ∆απάνης και 
∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση την Αποκατάσταση της Βλάβης του 
Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου 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 γεγονός ότι την Πέµπτη το µεσηµέρι 23.5.2013 και ώρα 13:00 ο υδραυλικός της 

∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας ενηµέρωσε τον Προϊστάµενο Ύδρευσης κ. Αγελλίδη 
Παναγιώτη και τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλη Γιώργο ότι το 
αντλητικό συγκρότηµα της γεώτρησης στο Γήπεδο δεν λειτουργούσε και επειδή στο 
∆ήµο δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε σχετική τεχνογνωσία αλλά και σχετικός εξοπλισµός 
για επέµβαση σε υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα, λόγω του επείγοντος του θέµατος, 
δεδοµένου ότι η ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας εφοδιάζεται µε πόσιµο νερό από τρεις 
γεωτρήσεις, και η µία είχε τεθεί εκτός λειτουργίας, ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και 
Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος έδωσε εντολή να ενηµερωθεί ο κ. 
∆εληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδατος, 
προκειµένου να µεταβεί επί τόπου και να διαπιστώσει την ακριβή αιτία της βλάβης και το 
δέον γενέσθαι.  
Κατόπιν τούτων, και µε δεδοµένο ότι την εποµένη ηµέρα, Παρασκευή 24.5.2013, ο κ. 
∆εληγιάννης µετέβει επί τόπου και διαπίστωσε βλάβη του αντλητικού συγκρότηµατος, το 
οποίο είναι εντός της γεώτρησης σε βάθος 135 µέτρων περίπου, και συγκεκριµένα ότι ο 
κινητήρας είχε καεί, ενώ και ο ηλεκτρικός πίνακας της εγκατάστασης είχε κάψει τα ρελέ 
και τα θερµικά ασφαλείας και σε συνδυασµό µε την παλαιότητά του, η ηλικία του 
εκτιµάται σε άνω των 25 ετών, χρειάζεται αντικατάσταση, διότι η επισκευή είναι τεχνικο-
οικονοµικά ασύµφορη, ο κ. Κοντάκης έδωσε εντολή στον κ. ∆εληγιάννη να ξεκινήσει τις 
εργασίες αποκατάστασης της βλάβης, ήτοι ανέλκυση και επισκευή αντλητικού 
συγκροτήµατος, καθέλκυση και σύνδεση του επισκευασµένου, αντικατάσταση του 
ηλεκτρικού πίνακα εγκατάστασης µε τοποθέτηση πίνακα νέας τεχνολογίας µε διάταξη 
ρυθµιστή στροφών (inverter) για την οµαλή εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήµατος 
ώστε να εξασφαλίζεται οικονοµική και αξιόπιστη λειτουργία του, και το σηµαντικότερο, 
αποφυγή των βλαβών που έχουν σαν συνέπεια, πέραν του υψηλού κόστους, λόγω και 
της λειτουργίας του στο βάθος που προαναφέρθηκε, την έλλειψη νερού και ταλαιπωρία 
των κατοίκων. 

 
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),  
3. το Π∆ 113/2010,   



4. το µε αρ. πρωτ. 16642/28.5.2013 συνηµµένο έγγραφο του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος 
και Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκη Κυριάκο προς τοκ κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, 
∆ήµαρχο ∆ιονύσου, 

5. τη συνηµµένη τεχνική περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προµήθεια 
Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος 
στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 18.327,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

6. της συνηµµένης οικονοµικής προσφοράς του κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη ποσού 17.650,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

 
προτείνεται η έγκριση: 
 
1. της απευθείας ανάθεσης αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήµατος στο 

Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, έναντι συνολικού ποσού 17.650,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

2. της συνηµµένης τεχνικής περιγραφής της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προµήθεια 
Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος 
στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, ενδεικτικού 
προϋπολογισµού δαπάνης 18.327,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

3. της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 17.650,00 € για τις σχετικές εργασίες 
αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου 
της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, 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     
 


