
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος,  10/7/2014 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: -  22994   - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
                                                                     ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης  

Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Αποκατάσταση Βλάβης ∆οσοµετρικών 
Συσκευών Χλωριοµέτρησης στα Αντιοστάσια Πόσιµου Ύδατος του Γηπέδου 
και της Αγίας Σωτήρας της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας 

 
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. Σε συνέχεια πρόσφατου τακτικού περιοδικού ελέγχου καλής λειτουργίας των 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων στις γεωτρήσεις πόσιµου νερού της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σταµάτας από τον τοπικό υδραυλικό, διαπιστώθηκε ότι οι δοσοµετρικές συσκευές 
(αντλίες) χλωρίου στις δύο (Αγία Σωτήρα και Γήπεδο) από τις τρεις γεωτρήσεις πόσιµου 
νερού της δηµοτικής ενότητας δεν λειτουργούσαν ικανοποιητικά.  
 
Επεδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικούς ή/και τεχνογνωσία στο συγκεκριµένο αντικείµενο για 
την επισκευή τους, ειδοποιήθηκε η εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. της οποίας τεχνικός 
µετέβει επί τόπου και επιβεβαίωσε το πρόβληµα για το οποίο πρότεινε την αντικατάσταση 
των δοσοµετρικών αντλιών δεδοµένου ότι οι όποιες επεµβάσεις και ρυθµίσεις προσπάθησε 
να κάνει δεν έφεραν αποτέλεσµα.  
 
Μάλιστα, προτάθηκε, για εξοικονόµηση κόστους, αντί για δύο συσκευές (από µία σε κάθε 
γεώτρηση), να τοποθετηθεί µία συσκευή, στη µία από τις δύο γεωτρήσεις, η οποία θα 
ρυθµιστεί να εγχύει την αναγκαία ποσότητα χλωρίου, αντλώντας το από µία παλετοδεξαµενή 
ενός κυβικού µέτρου, που απαιτείται για το σύνολο του αντλούµενου νερού και από τις δύο 
γεωτρήσεις, δεδοµένου ότι το νερό από κάθε γεώτρηση καταλήγει σε κοινή δεξαµενή, όπου 
ούτως ή άλλως γίνεται η ανάµειξή του, πριν τη διανοµή του στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, λόγω του επείγοντος, δεδοµένου ότι το πόσιµο νερό της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Σταµάτας έχει σταµατήσει να χλωριώνεται επαρκώς, παρακαλούµε για την 
απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης της βλάβης των δοσοµετρικών συσκευών χλωρίωσης 
των γεωτρήσεων πόσιµου νερού της Αγίας Σωτήρας και του Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σταµάτας στην εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α., σύµφωνα µε τα ανωτέρω και την 
προσφορά της που επισυνάπτουµε στο παρόν,  την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση 
πίστωσης 1.070,10 € µε χρέωση του Κ.Α. 25.7131.0009 µε ονοµασία «Προµήθεια 
Χλωριωτών» προκειµένου να εξοφληθεί η εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. (ΠΑΥ … 2014). 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο     
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


