
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος, 18.12.2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: -οικ. 35731- 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 81 44 450 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Αποκατάσταση Βλάβης  

Συστήµατος Πλήρωσης ∆εξαµενής Οικισµού Ποντίων της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Αγίου Στεφάνου 

 
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 µε αρ. πρωτ. 35050/14.12.2015 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου, το 
οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι η ηλεκτροβάνα πλήρωσης της δεξαµενής 
στον οικισµό Ποντίων έχει βλάβη µε αποτέλεσµα να διαρρέει νερό και να πληµυρίζει η 
γειτονική οικία. 
3. Επειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες-συντηρητές 
ηλεκτροµηχανολογικών–υδραυλικών εγκαταστάσεων, κατόπιν και της σύµφωνης γνώµης 
του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, κ. Α. Μπάση, 
ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων 
ύδρευσης κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης προκειµένου να µεταβεί και ελέγξει το πρόβληµα.  
Πράγµατι ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου και ενηµέρωσε ότι η ηλεκτροβάνα χρειάζεται 
αντικατάσταση και έστειλε στο ∆ήµο τη συνηµµένη οικονοµική προσφορά ποσού 2.644,50 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.  
Σηµειώνεται ότι πρόκειται για ηλεκτροβάνα πεταλούδας, τύπου σάντουϊτς, διαµέτρου 
Φ200mm, µε ανοξείδωτο δίσκο και ηλεκτρικό, στεγανό, περιστροφικό κινητήρα 90ο. 
4. Επειδή η αποκατάσταση της βλάβης που αναφέρθηκε πρέπει να γίνει άµεσα, αφενός για 
να αντιµετωπιστεί η όχληση στη γειτονική κατοικία αλλά και αφετέρου για να αποτραπεί 
κάποιο µεγαλύτερο πρόβληµα, ο κ. Αντιδήµαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη για την άµεση αποκατάσταση της βλάβης µε αντικατάσταση της 
χαλασµένης ηλεκτροβάνας.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για  
• την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της χαλασµένης ηλεκτροβάνας στη δεξαµενή 

στον οικισµό Ποντίων στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων 
συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, µε βάση τη συνηµµένη προσφορά που 
προσκόµισε στο ∆ήµο, ποσού 2.644,50 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%,  

• την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, µε χρέωση ισόποσου 
ποσού (2.644,50 €) στον Κ.Α. 25.6662.0001 µε την ονοµασία «Προµήθεια Υδραυλικού 
Υλικού (Βάνες, Σωλήνες, Φρεάτια, Υδρόµετρα, κλπ)» (ΠΑΥ ………. 2015).  

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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