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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Ιστών Προβολέων Γηπέδου ∆.Ε.  

∆ιονύσου  
 
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. Ύστερα από προφορική ενηµέρωση του Προέδρου του Τοπικού Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου προς τη ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος, αλλά και του 
εγγράφου µε αρ. πρωτ. 26880/23.9.2015, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, 
έγινε γνωστό ότι οι ιστοί φωτισµού του γηπέδου ποδοσφαίρου της ∆.Ε. ∆ιονύσου 
παρουσιάζουν µεγάλη ταλάντωση όταν φυσάει, µε πιθανή αιτία τη διαπλάτυνση 
της οπής της άρθρωσής τους. 

 
3. Τα συνεργεία της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος, που έκαναν αυτοψία στο γήπεδο, 

διαπίστωσαν το πρόβληµα της µεγάλης ταλάντωσης όταν έχει αέρα, και η οποία 
εύλογα µπορεί να δηµιουργεί ερώτηµα για την ασφαλή στήριξη των ιστών, αλλά 
επειδή δεν µπορούν να γνωµατεύσουν µε βεβαιότητα για την ασφάλεια τους και 
ούτε έχουν τη δυνατότητα να επισκευάσουν το όποιο πρόβληµα υπάρχει, 
ζήτησαν τον έλεγχο και επισκευή από κατάλληλο συνεργείο.  

 
4. Κατόπιν τούτου, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος αναζήτησε σχετικό εργολάβο ο 

οποίος θα µπορούσε να αναλάβει άµεσα την επισκευή, δεδοµένου ότι η 
αντιµετώπιση του προβλήµατος απαιτεί ειδικό εξοπλισµό, αφού υπάρχει η 
ιδιαιτερότητα να χρειάζεται «ανάκληση» (κατέβασµα) των ιστών (ύψους 25 
µέτρων) στο έδαφος, µε χρήση ειδικού µοχλο-µηχανήµατος, ώστε να είναι δυνατή 
η επισκευή τους, η οποία µπορεί να περιλαµβάνει την αντικατάσταση πείρου, 
επέµβαση στη διάµετρο της οπής, κ.ο.κ.  

 
5. Μία εταιρία, και συγκεκριµένα η εταιρία «Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε.», έδειξε 

ενδιαφέρον να αναλάβει τις σχετικές εργασίες χωρίς όµως να µπορεί να 
προσδιορίσει εκ των προτέρων το κόστος αφού αν δεν κατέβουν οι ιστοί (µε 
χρήση του ειδικού µοχλο-µηχανηµάτος που προαναφέρθηκε) δεν µπορούν να 
καθοριστούν επακριβώς οι επεµβάσεις που χρειάζεται να γίνουν.    

 
6. Ύστερα από προφορική εντολή του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος, κ. Μπάση 

Αναστάσιου, προς την εταιρία Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε., η εν λόγω εταιρία 
υλοποίησε την επισκευή των ιστών ώστε αυτοί να καταστούν ασφαλείς, πριν την 



έναρξη τη φθινοπωρινής περιόδου που το γήπεδο γεµίζει από αθλούµενους 
κατοίκους και κοινό της περιοχής.  

 
7. Με την ολοκλήρωση των εργασιών, η εταιρία Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε. 

προσκόµισε τη συνηµµένη Τεχνική Έκθεση – Οικονοµική Προσφορά µε τις 
εργασίες που υλοποίησε και συγκεκριµένα:  
 
o κατέβασµα των ιστών στο γήπεδο µε ειδικό υδραυλικό µηχάνηµα που 

προσαρµόζεται µε µπουκάλες σε κάθε ιστό, 
o έλεγχος ευστάθειας των ιστών , όπως και για τυχόν βλάβες στο σώµα κάθε 

σιδηροιστού, στους πύρους και τα δακτυλίδια αναδίπλωσης των ιστών, καθώς  
και στη βάση αγκύρωσης  των σιδηροιστών, 

o άνοιγµα των προβολέων για αλλαγή κάποιων λαµπτήρων σε κάθε ιστό, η 
οποία έγινε από ηλεκτρολόγο του ∆ήµου, µε αφορµή το κατέβασµα των ιστών 
(οι βίδες που συγκρατούν το καπάκι κάθε προβολέα ήταν σκουριασµένες και 
κάποιες αντικαταστάθηκαν), 

o αναµονή µέχρι την ολοκλήρωση της εργασίας του ηλεκτρολόγου του ∆ήµου 
(αλλαγή των λαµπτήρων σε κάθε ιστό, έλεγχος σε καλώδια, ακροκιβώτια 
ιστών, συνδέσεις), και 

o επανατοποθέτηση των ιστών στις βάσεις τους.  
 
8. Το κόστος των ανωτέρω εργασιών ανήλθε, µε βάση τη συνηµµένη Τεχνική 

Έκθεση – Οικονοµική Προσφορά της εταιρίας Κυριακάκης Χρήστος & ΣΙΑ Ε.Ε. 
στο ποσό των 740 € πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή 910,20 €. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω, και δεδοµένου οι ανωτέρω σιδηρουργικές εργασίες έπρεπε να 
γίνουν επειγόντως, για λόγους ασφάλειας των αθλουµένων και του κοινού, και 
απαιτούνταν κατάλληλο συνεργείο που να µπορεί να τις αναλάβει, δεδοµένου και των 
ιδιαιτεροτήτων που προαναφέρθηκαν (κατέβασµα ιστών µε χρήση µοχλο-
µηχανήµατος, έλεγχος, επισκευή, υπεύθυνη γνωµοδότηση για την ασφάλεια τους) 
παρακαλούµε  
1. για την απευθείας ανάθεση των σιδηρουργικών εργασιών που απαιτήθηκαν στο 

Γήπεδο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου στην εταιρία «Κυριακάκης Χρήστος & 
ΣΙΑ Ε.Ε.»,  

2. έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της, 
µε χρέωση ισόποσου ποσού (910,20 €) στον Κ.Α. 15.6265.0001 µε την ονοµασία 
«Συντήρηση και Επισκευή Επίπλων και Λοιπού Εξοπλισµού Σκευών και Λοιπού 
Εξοπλισµού Αθλητικών Εγκαταστάσεων» (ΠΑΥ ………. 2015). 

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
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