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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης 

Προϋπολογισµού ο.ε. 2014  για την Επισκευή Σωλήνας Εξαγωγής Πόσιµου 
Νερού στη Γεώτρηση της Περιοχής Ιππικού Οµίλου στη ∆ηµοτική Ενότητα 
Σταµάτας 

 
Σχετικά: Εισήγηση στην Οικονοµική Επιτροπή µε αρ. πρωτ. 27286/27.8.2014 

 
 
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. 26882/20.8.2014 έγγραφο του Προέδρου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σταµάτας, κ. Γ. Κόκκαλη,  το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, κοινοποιήθηκε η βλάβη 
(σπάσιµο) σωλήνα πόσιµου νερού ο οποίος βρίσκεται κάτω από µπετό στη βάση της 
γεώτρησης στο αντλιοστάσιο στην περιοχή του Ιππικού Οµίλου, η οποία σηµειώθηκε την 
Τρίτη 19 Αυγούστου 2014 στις 10:00 το πρωί περίπου, µε αποτέλεσµα να σηµειωθεί 
σηµαντικό πρόβληµα στην υδροδότηση της περιοχής.  
 
Αµέσως ενηµερώθηκαν οι κ.κ.  
o Κοντάκης Κυριάκος, ο οποίος ήταν την εν λόγω περίοδο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος & 

Πολιτικής Προστασίας,  
o Πέππας Ευάγγελος, Τοπικός Σύµβουλος της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, και  
o Αγγελίδης Παναγιώτης, Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης,  
και δεδοµένου, ύστερα από αυτοψία, ότι η αποκατάσταση της βλάβης αφορούσε στην 
τοποθέτηση νέου τµήµατος σιδερένιας σωλήνας Φ100 µήκους 6 - 7 µ. περίπου, η οποία δεν 
µπορούσε να υλοποιηθεί από συνεργεία του δήµου, αφενός λόγω έλλειψης υλικών και 
εργαλείων αλλά και τεχνογνωσίας, ο κ. Κοντάκης, µε τη σύµφωνη γνώµη και του κ. 
Ευάγγελου Πέππα,  έδωσε εντολή να ενηµερωθεί για το πρόβληµα ο κ. ∆εληγιάννης 
Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, προκειµένου 
να µεταβεί επί τόπου για την άµεση αποκατάσταση της ζηµιάς. 
 
Για όλες τις προαναφερθείσες ενέργειες συντάχθηκε η µε αρ. πρωτ. 27286/27.8.2014 
εισήγηση προς την Οικονοµική Επιτροπή, σε συνέχεια της οποίας η ∆ιεύθυνση 
Περιβάλλοντος του ∆ήµου επανέρχεται µε την παρούσα εισήγηση, προκειµένου να γίνει 
απευθείας ανάθεση επισκευής της σωληνουργικής βλάβης στο αντλιοστάσιο στην περιοχή 
Ιππικού Οµίλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, στον ιδιώτη τεχνικό κ. ∆εληγιάννη 
Σωτήρη. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης, στο διάστηµα που µεσολάβησε, ολοκλήρωσε τις εργασίες επισκευής της 
βλάβης και προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά για ποσό 897,90 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%.  
 



Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για  
1. την απευθείας ανάθεση επισκευής της σωληνουργικής βλάβης στο αντλιοστάσιο στην 

περιοχή του Ιππικού Οµίλου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, στον ιδιώτη τεχνικό κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη,  

2. την έγκριση της δαπάνης 897,90 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και  
3. τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2014)  
µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0006 µε ονοµασία «Υδραυλικές Εργασίες Αντλιοστασίων, 
∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης». 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος 
Ύδρευσης & Πρασίνου 

 Προϊστάµενος ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος 

Ονοµ/µο  Π. Αγγελίδης  Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


