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

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ : Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση σύµφωνα µε 
τη υπ’αριθ. 1026 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 16892/29.5.2013 για την 
Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster στο Αντλιοστάσιο 
Πηγάδας της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης 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 την Τρίτη 14.4.2013 και ώρα 13:00 παρουσιάστηκε χαµηλή στάθµη 
στην κεντρική δεξαµενή πόσιµου ύδατος της δηµοτικής ενότητας Άνοιξης και από τον έλεγχο 
των υδραυλικών που έγινε διαπιστώθηκε ότι το ένα από τα δύο αντλητικά συγκροτήµατα, 
που τροφοδοτούν ταυτόχρονα τη δεξαµενή, είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και είχαν καεί και οι 
γενικές ασφάλειες του συγκροτήµατος και συνεπεία τούτου ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος 
Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος έδωσε προφορική εντολή σε 
ιδιωτικό συνεργείο, στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, να µεταβεί επί τόπου, όπως και έγινε την 
εποµένη ηµέρα, 15.4.2013, και επιβεβαιώθηκε το πρόβληµα και κατόπιν τούτων ο κ. 
Αντιδήµαρχος του έδωσε εντολή να αποξηλώσει το χαλασµένο αντλητικό συγκρότηµα και να 
προβεί στην άµεση επισκευή του, διότι το ένα µόνο εν λειτουργία αντλητικό συγκρότηµα 
δουλεύει στα όρια του και δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες στο 100% της ζήτησης στην 
περιοχή, και εκδόθηκε η µε αριθµό 1026 σχετική Απόφαση ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 
16892/29.5.2013 της οποίας το περιεχόµενο έχει ως εξής:     
 

                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29.5.2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16892 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΑΠΟΦΑΣΗ: 1026 
∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

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. 12454/23.4.2013 έγγραφο του Προέδρου της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης κ. 

Τσιλιγκίρη Μιχάλη σχετικά µε τη «Βλάβη Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Πηγάδας 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης», 

7. Την προσφορά του κ. Σωτηρίου ∆εληγιάννη, ύψους 5.965,50 € συµπ/νου ΦΠΑ,  
8. Την από 23.5.2013 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προµήθεια Υλικών 

και Εργασίας για την Αποκατάσταση Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Βooster στο 
Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης,  

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 στις 14.4.2013 και ώρα 13:00 παρουσιάστηκε χαµηλή στάθµη στην κεντρική 
δεξαµενή πόσιµου ύδατος της δηµοτικής ενότητας Άνοιξης και διαπιστώθηκε ότι το ένα από τα 
δύο αντλητικά συγκροτήµατα, που τροφοδοτούν ταυτόχρονα τη δεξαµενή, είχε τεθεί εκτός 
λειτουργίας και είχαν καεί και οι γενικές ασφάλειες του συγκροτήµατος  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
την ανάθεση στον προµηθευτή κ. ∆εληγιάννη Σωτήριο µε ΑΦΜ 030791467 της προµήθειας υλικών 
και εργασιών για την αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Βooster στο 
Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης, αντί του ποσού των 5.965,50 €, 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, διότι όταν λειτουργεί µόνο το ένα από τα υπάρχοντα δύο αντλητικά 
συγκροτήµατα αυτό δουλεύει στα όρια του και δεν µπορεί να καλύψει τις ανάγκες της περιοχής στο 
100% της ζήτησης, και εγκρίνουµε την από 23.5.2013 σχετική Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος για την Προµήθεια Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση Βλάβης του 
Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Βooster στο Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Άνοιξης. 

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 1026 Απόφασης ∆ηµάρχου µε αρ. πρωτ. 16892/29.5.2013, και  
β). της δαπάνης και η διάθεση πίστωσης ποσού 5.965,50 € για τις σχετικές εργασίες 
αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήµατος τύπου booster στο αντλιοστάσιο 
Πηγάδας της δηµοτικής ενότητας Άνοιξης,  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     
 


