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∆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. 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 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής Γεν. Γραµµατέας Αντιδήµαρχος 

Ονοµ/µο      

Υπογραφή      

Ηµερ/νία      

 


