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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ        ΣΥΝΕ∆ΡΙΑΣΗ:..13η/2013..  
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        της 11ης-6-2013 
Οικονοµική Επιτροπή 
Ταχ. ∆/νση: Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. ∆ιάκου 01      
Άγιος Στέφανος       ..Αριθ. Απόφασης: ..162/2013.. 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της ..11ης/6/2013.. της ..13ης/2013.. ∆ηµόσιας Τακτικής συνεδρίασης 
της  Οικονοµικής Επιτροπής. 
Σήµερα την .. 11η Ιουνίου 2013.., ηµέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..13:00.. η Οικονοµική 
Επιτροπή συνήλθε σε ∆ηµόσια τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του 
∆ηµοτικού Καταστήµατος του ∆ήµου  ∆ιονύσου, επί της οδού Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. 
∆ιάκου 01 κατόπιν της υπ’ αριθ. .. 18672/7-6-13.. πρόσκληση του Προέδρου κ. Πέππα 
Νικόλαου, Αντιδηµάρχου  Οικονοµικής ∆ιαχείρισης, που δηµοσιεύθηκε και επιδόθηκε 
νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10, για 
συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κατωτέρω θέµατα της ηµερήσιας διάταξης: 

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση των επικαιροποιηµένων δικαιολογητικών  του µειοδότη  για την 
εκτέλεση  του έργου: «ανάπλαση κόµβου επί των οδών Κοραή-Καϊρη-Κυδωνιών µε τη 
δηµιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιµότητας»». 
ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση ∆απάνης–∆ιάθεση πίστωσης ύψους 157.667,12€ (συµπ. Φ.Π.Α. 
23%) για το έργο µε τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ Ο∆ΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 
(ΛΑΚΚΟΥΒΕΣ) ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ»». 
ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 5.000 € µε Φ.Π.Α. για 
έξοδα δικαστικού επιµελητή για επιδόσεις Αιτήσεων ∆ιόρθωσης (άρθρου 6 Ν. 308/95)/ 
Ενστάσεων άρθρου 7 ν. 2308/95) στην διαδικασία Κτηµατολογίου». 
ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ∆απάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 64.628,56€ για το έργο: 
«ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΗ ∆.Κ. ΑΓΙΟΥ 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ»». 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής Προµήθειας Υλικών και Εργασιών, 

∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση την Αποκατάσταση 
της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Κιβωτιδίων και 
Οστεοφυλακίων» του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Οικοδοµικών Υλικών» 
του ∆ήµου ∆ιονύσου». 
ΘΕΜΑ 8ο:. «Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση 
σύµφωνα µε τη υπ’ αριθ. 1026 Απόφαση ∆ηµάρχου µε Αρ. Πρωτ. 16892/29.5.2013 για 
την Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster στο 
Αντλιοστάσιο Πηγάδας της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης µε τη ∆ιαδικασία του 
Κατεπείγοντος». 
ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση µελέτης, όρων διακήρυξης, δαπάνης και διάθεση πίστωσης 
προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2013 για την ανάθεση «Προµήθεια Ασφάλτου» του ∆ήµου 
∆ιονύσου». 
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ΘΕΜΑ 10ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΜΑΡΑΣΛΙ∆Η ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -220- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα.» 
ΘΕΜΑ 11ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΣΥΜΕΩΝΙ∆Η ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ   περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -330- ευρώ για ζηµία που υπέστησαν τα  ελαστικά του 
αυτ/του της από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ 12ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος δηµότη κ. TΣΙΟΥΝΤΣΙΟΥΡΑ 
ΟΡΕΣΤΗ  περί καταβολής αποζηµίωσης για ζηµία που υπέστη το αυτοκίνητό του». 
ΘΕΜΑ 13ο: «Εισήγηση/γνωµοδότηση επί αιτήµατος κ. ΜΑΚΡΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ περί 
καταβολής αποζηµίωσης ποσού -232,11- ευρώ για ζηµία που υπέστη το κάτω µέρος 
του ∆ΧΕ  αυτ/του (ταξί)  από πτώση επί  λακκούβας στο οδόστρωµα». 
ΘΕΜΑ  14ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2013». 
ΘΕΜΑ  15ο: «Έγκριση  δαπανών και διάθεση πιστώσεων  από τον  προϋπολογισµό   
του  ∆ήµου  ο.ε.  2013 για την πληρωµή επιβληθέντος προστίµου από την Επιθεώρηση 
Εργασίας». 
ΘΕΜΑ 16ο: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε γιατρό εργασίας» 
ΘΕΜΑ 17ο: «Έκθεση αποτελεσµάτων εκτέλεσης προϋπολογισµού ∆ήµου  Α΄ τριµήνου 
οικονοµικού έτους 2013». 
ΘΕΜΑ 18ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κ ΞΕΝΑΚΗ ΝΙΚΟΛΑΟ ο οποίος 
υπέστη ζηµιά στο αυτ/το του από πρόπτωση σ’ αυτό κάδου σκουπιδιών. – Έγκριση 
δαπάνης και διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 19ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης Λογαριασµού (Κρητικού Παρασκευή)». 
ΘΕΜΑ 20ο: «Απαλλαγή υπολόγου χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής και έγκριση 
απόδοσης  λογαριασµού». 
ΘΕΜΑ 21ο: «Συµβιβαστική επίλυση διαφοράς µε κα ΤΣΙΟΥΜΑ ΕΛΕΝΗ η οποία υπέστη 
ζηµιά στο ελαστικό του αυτ/του της από πτώση σε λακκούβα – Έγκριση δαπάνης και 
διάθεση πίστωσης». 
ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισµού για την προµήθεια 
«Απολυµαντικού µέσου νερού»». 
ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση α) της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για τη παροχή  
«Υπηρεσιών ταχυδροµείου για την αποστολή ειδοποιητηρίων λογαριασµών ύδρευσης» 
και β) των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων του πρόχειρου διαγωνισµού». 
 
 Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών 
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω επτά (7) µέλη: 

 
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

                     
ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Πέππας Νικόλαος, Πρόεδρος.        1. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας    
2. Κοντάκης Κυριάκος     2. Μαγγίνα Στέλλα-Σοφία 
3. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος     3. Ζαµάνης ∆ιονύσιος 
4. Χιώτης Ηρακλής 
5. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
6. Μπούσµπουρας Αθανάσιος    
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Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την κ. Κυριακούλη Ελευθερία, ∆ιοικητικό Υπάλληλο του 
∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
Αριθµός Απόφασης:  ..162/2013.. 
 
� ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση Τεχνικής Περιγραφής Προµήθειας Υλικών και Εργασιών, 

∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Απευθείας Ανάθεση την Αποκατάσταση 
της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη ∆ιαδικασία του Κατεπείγοντος». 

 
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 γεγονός ότι την Πέµπτη το µεσηµέρι 23.5.2013 και ώρα 13:00 ο υδραυλικός 

της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας ενηµέρωσε τον Προϊστάµενο Ύδρευσης κ. 
Αγελλίδη Παναγιώτη και τον Πρόεδρο της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας κ. Κόκκαλη 
Γιώργο ότι το αντλητικό συγκρότηµα της γεώτρησης στο Γήπεδο δεν λειτουργούσε 
και επειδή στο ∆ήµο δεν υπάρχουν υπάλληλοι µε σχετική τεχνογνωσία αλλά και 
σχετικός εξοπλισµός για επέµβαση σε υποβρύχια αντλητικά συγκροτήµατα, λόγω 
του επείγοντος του θέµατος, δεδοµένου ότι η ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας 
εφοδιάζεται µε πόσιµο νερό από τρεις γεωτρήσεις, και η µία είχε τεθεί εκτός 
λειτουργίας, ο Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης 
Κυριάκος έδωσε εντολή να ενηµερωθεί ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός 
ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων ύδατος, προκειµένου να µεταβεί επί τόπου και 
να διαπιστώσει την ακριβή αιτία της βλάβης και το δέον γενέσθαι.  
Κατόπιν τούτων, και µε δεδοµένο ότι την εποµένη ηµέρα, Παρασκευή 24.5.2013, ο κ. 
∆εληγιάννης µετέβει επί τόπου και διαπίστωσε βλάβη του αντλητικού 
συγκρότηµατος, το οποίο είναι εντός της γεώτρησης σε βάθος 135 µέτρων περίπου, 
και συγκεκριµένα ότι ο κινητήρας είχε καεί, ενώ και ο ηλεκτρικός πίνακας της 
εγκατάστασης είχε κάψει τα ρελέ και τα θερµικά ασφαλείας και σε συνδυασµό µε την 
παλαιότητά του, η ηλικία του εκτιµάται σε άνω των 25 ετών, χρειάζεται 
αντικατάσταση, διότι η επισκευή είναι τεχνικο-οικονοµικά ασύµφορη, ο κ. Κοντάκης 
έδωσε εντολή στον κ. ∆εληγιάννη να ξεκινήσει τις εργασίες αποκατάστασης της 
βλάβης, ήτοι ανέλκυση και επισκευή αντλητικού συγκροτήµατος, καθέλκυση και 
σύνδεση του επισκευασµένου, αντικατάσταση του ηλεκτρικού πίνακα εγκατάστασης 
µε τοποθέτηση πίνακα νέας τεχνολογίας µε διάταξη ρυθµιστή στροφών (inverter) για 
την οµαλή εκκίνηση του αντλητικού συγκροτήµατος ώστε να εξασφαλίζεται 
οικονοµική και αξιόπιστη λειτουργία του, και το σηµαντικότερο, αποφυγή των 
βλαβών που έχουν σαν συνέπεια, πέραν του υψηλού κόστους, λόγω και της 
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λειτουργίας του στο βάθος που προαναφέρθηκε, την έλλειψη νερού και ταλαιπωρία 
των κατοίκων. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω και λαµβάνοντας υπ’όψιν: 
 
1. τις διατάξεις των άρθρων 86 του Ν.3463/2006, αρ. 58 του Ν.3852/2010 και του άρθ.  

72 του Ν.3852/2010, 
2. τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ),  
3. το Π∆ 113/2010,   
4. το µε αρ. πρωτ. 16642/28.5.2013 συνηµµένο έγγραφο του Αντιδηµάρχου 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκη Κυριάκο προς τοκ κ. 
Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆ήµαρχο ∆ιονύσου, 

5. τη συνηµµένη τεχνική περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προµήθεια 
Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού 
Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 18.327,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ,  

6. της συνηµµένης οικονοµικής προσφοράς του κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη ποσού 
17.650,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

 
προτείνεται η έγκριση: 
 
1. της απευθείας ανάθεσης αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήµατος 

στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε τη διαδικασία του 
κατεπείγοντος, στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, έναντι συνολικού ποσού 17.650,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

2. της συνηµµένης τεχνικής περιγραφής της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την 
Προµήθεια Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού 
Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 18.327,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ,  

3. της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης ποσού 17.650,00 € για τις σχετικές εργασίες 
αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο 
Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, σε βάρος του  Κ.Α. 25.6262.0005 µε 
τίτλο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» του προϋπολογισµού 
του οικονοµικού έτους 2013.  

 

  
   Το λόγο πήρε ο ∆Σ κ. Πασιπουλαρίδης και είπε: «Φαίνετε ότι και αυτή τη φορά, 
όπως και στις δύο περιπτώσεις που είχαν να κάνουν µε το δέκατο και δωδέκατο θέµα 
της ηµερήσιας διάταξης της προηγούµενης συνεδρίασης της Ο.Ε., βρέθηκε από το 
∆ήµαρχο, που αυτή τη φορά συνεπικουρείται και από τον αντιδήµαρχο Κο Κοντάκη, ο 
µοναδικός κατάλληλος άνθρωπος που µπορεί να τους κάνει τη δουλειά. Έτσι, όπως 
κατά σύστηµα πλέον γίνεται, ο ∆ήµαρχος επικαλέστηκε προσχηµατικούς λόγους 
κατεπείγοντος για να παρακάµψει την αρµόδια Ο.Ε και προέβη, αντί αυτής, παράνοµα 
στην απευθείας ανάθεση των υπ’ όψιν εργασιών και µάλιστα δίχως καµία διαπιστωτική 
πράξη των ζηµιών από τον αρµόδιο µηχανολόγο που υπηρετεί στο ∆ήµο και δίχως να 
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ζητηθεί και να προσκοµιστεί, έστω και για τα µάτια του κόσµου, καµιά άλλη προσφορά 
πέραν της µίας και µοναδικής του πιο πάνω «µοναδικού εν Ελλάδι κατάλληλου» να 
αποκαταστήσει τις  ζηµιές των εν λόγω αντλιοστασίων. 
Έχω πει κατ΄ επανάληψη, ότι σε παρόµοιες µε αυτήν περιπτώσεις, θα έπρεπε άµεσα να 
ειδοποιείται ο πρόεδρος της Ο.Ε για να συγκαλέσει αυθηµερόν, ακόµη και κατόπιν 
τηλεφωνικής πρόσκλησης, εκτάκτως την Ο.Ε να συνεδριάσει και έτσι να επιλαµβάνεται 
αυτή αρµοδίως για την αποκατάσταση βλαβών όπως των εν λόγω, φυσικά κατόπιν 
διαπιστωτικής πράξης των ζηµιών και του µεγέθους αυτών από την αρµόδια  Τ.Υ και 
εξασφάλισης τριών – τεσσάρων προσφορών και άλλων ενασχολούµενων 
επαγγελµατιών µε τις αποκαταστάσεις ζηµιών, εν προκειµένω αντλιοστασίων. Μόνο µε 
τον τρόπο αυτό θα προασπίζεται  η διαφάνεια και το οικονοµικό συµφέρον του ∆ήµου. 
Πέραν των ανωτέρω, θα επισηµάνω ότι και οι δύο τεχνικές προδιαγραφές  που 
συνοδεύουν τις σχετικές µε το εν λόγω και όγδοο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 
εισηγήσεις, είναι σχεδόν οι ίδιες µε αυτές που περιγράφονται στις µοναδικές προσφορές 
του αναδόχου Κου Σωτήριου Π. ∆εληγιάννη εκ Χαλκίδος µε ελάχιστες αποκλίσεις, 
πράγµα που σηµαίνει ότι  υποδείχθηκαν απ’ αυτόν. Αυτό είναι ένα ακόµη δείγµα που 
επιβεβαιώνει το διαβλητό της  όλης υπόθεσης. 

Για τους ποιο πάνω λόγους και το γεγονός ότι η σύνθεση της Ο.Ε είναι παράνοµη, 
µε συνέπεια όλες οι αποφάσεις που αυτή λαµβάνει να µην επιφέρουν νόµιµα 
αποτελέσµατα, θα καταψηφίσω την εισήγηση τόσο του παρόντος θέµατος, όσο και του 
οµοίου µε αυτό ογδόου.».  
 

                                  Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

          Λαµβάνοντας υπόψη: 
� Την εισήγηση του Προέδρου. 
� Τις διατάξεις των άρθρων 58, 72 και 75 του Νόµου 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική 

της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα 
Καλλικράτης(ΦΕΚ 87Α΄). 
� τις διατάξεις των άρθρων 86 του Ν.3463/2006,  
� τις διατάξεις της Υ.Α. 11389/93 (ΕΚΠΟΤΑ),  
� το Π∆ 113/2010,   
� το µε αρ. πρωτ. 16642/28.5.2013 συνηµµένο έγγραφο του Αντιδηµάρχου 

Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκη Κυριάκο προς τοκ κ. 
Καλαφατέλη Ιωάννη, ∆ήµαρχο ∆ιονύσου, 
� τη συνηµµένη τεχνική περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προµήθεια 

Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού 
Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, 
ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 18.327,00 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ,  
� της συνηµµένης οικονοµικής προσφοράς του κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη ποσού 

17.650,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 
� Τις τοποθετήσεις των ∆ηµοτικών Συµβούλων (λεπτοµέρειες στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά) 
 

Α  Π  Ο  Φ  Α   Σ  Ι  Ζ  Ε Ι  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 4 ΥΠΕΡ και 2 ΚΑΤΑ 
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Μειοψηφούντων των ∆Σ κ.κ. Πασιπουλαρίδη και Μπούσµπουρα για τους λόγους 

που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφεται στα 
αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 
1. Εγκρίνει την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού 

συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας µε 
τη διαδικασία του κατεπείγοντος, στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, έναντι συνολικού 
ποσού 17.650,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ,  

2. Εγκρίνει την τεχνική περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την 
Προµήθεια Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση της Βλάβης του 
Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Σταµάτας, ενδεικτικού προϋπολογισµού δαπάνης 18.327,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, ως κατωτέρω: 

 
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
 
 
 
Άγ. Στέφανος, 29 Μαϊου 2013 
 
 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΓΗΠΕ∆Ο 
ΤΗΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 

 
 
Α. ΓΕΝΙΚΑ 
 
Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την προµήθεια υλικών και εργασίας για την 
αποκατάσταση της βλάβης που παρουσιάστηκε στις 23.5.2013 στο υποβρύχιο αντλητικό 
συγκρότηµα της γεώτρησης στο Γήπεδο της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, όπως αυτή έχει 
αναλυτικά παρουσιαστεί στο µε αρ. πρωτ. 16642/28.5.2013 έγγραφο του κ. Κοντάκη Κυριάκου, 
Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας. 
 
 
Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΔΑ: ΒΕΖΘΩ93-ΖΒΩ



Σελίδα 7 από 9 
 

 
 
1. Ηλεκτροκινητήρας 

 
Επισκευή υποβρύχιου ηλεκτροκινητήρα ισχύος 80KW (110HP) 380V Υ/∆, δηλαδή περιέλιξη 
κινητήρα, θρως, κουζινέτα και µηχανικός στυπιοθλίπτης, κατάλληλου για σύνδεση µε υποβρύχια 
αντλία για κατακόρυφη λειτουργία εντός γεώτρησης. 
 
 
2. Αντλία 
 
Προµήθεια 12 ελαστικών δακτυλιδιών, αναρρόφησης και ανοξείδωτου φίλτρου για επισκευή 
αντλίας τύπου MC/10 παροχής 100m3/h σε 200 µ. µανοµετρικό. 
 
Επίσης θα γίνει προµήθεια και εγκατάσταση µίας αντεπίστροφης βαλβίδας ελαστικής έµφραξης 
4’’ ΡΝ16 λόγω καταστροφής του παλαιάς και καινούργιων στεγανών συνδέσεων υποβρύχιων 
καλωδίων. 
 
 
3. Ηλεκτρικός Πίνακας 
 
Αποξήλωση του υπάρχοντος ηλεκτρικού πίνακα και τοποθέτηση νέου ηλεκτρικού πίνακα µε 
inverter. Η προσαρµογή του νέου ηλεκτρικού πίνακα θα γίνει µε τις υπάρχουσες καλωδιώσεις 
παροχής και αυτοµατισµού. 
 
Ο νέος πίνακας αυτοµατισµού θα περιλαµβάνει αυτόµατο τριπολικό διακόπτη ισχύος 250Α, 
εύκαµπτη µπάρα, αεραγωγό, ανεµιστήρα, θερµοστάτη και λοιπά µικρο-υλικά. 
 
Το αντλητικό συγκρότηµα των 80 KW θα λειτουργεί µέσω inverter µε χαρακτηριστικά 3x380 
VAC / 3x380 VAC - 90 KW / 179A τουλάχιστον. 
 
Επίσης θα υπάρχει πίνακας αυτοµατισµού και προστασίας από ξηρά λειτουργία (Μ/Σ 220/24 V, 
ηλεκτρόδιο στάθµης, ηλεκτρονικό καλώδιο, χρονικό 1-60min, κλπ) λόγω καταστροφής του 
υπάρχοντος στον παλαιό πίνακα (που κάηκε). 
 
 
4. Εργασίες 
 
o Εργασία ανέλκυσης υποβρύχιου αντλητικού συγκροτήµατος (υπολογίζεται συνεργείο µε 2 

τεχνίτες και 2 βοηθούς για 1 ηµέρα), 
 
o Επισκευή ηλεκτροκινήρα και αντλίας (υπολογίζεται συνεργείο µε 1 τεχνίτη και 1 βοηθό για 2 

ηµέρες), 
 
o Τοποθέτηση, υδραυλική και ηλεκτρολογική, σύνδεση και δοκιµή του επισκευασµένου 

αντλητικού συγκροτήµατος, (υπολογίζεται συνεργείο µε 2 τεχνίτες και 2 βοηθούς για 1 
ηµέρα), 
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o Aποξήλωση παλαιού πίνακα και τοποθέτηση καινούργιου µε ρυθµιστή στροφών inverter 

(υπολογίζεται συνεργείο για 2 τεχνίτες και 1 βοηθό για 2 ηµέρες), 
 
o Χρήση γερανού 15 tn για 2 ηµέρες. 
 
 
Γ. ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 
Ο ενδεικτικός προϋπολογισµός δαπάνης είναι ως εξής: 
 
Περιγραφή Ποσότητα Τιµή  Σύνολο (€) 
   Μονάδος (€)  
 
Ανταλλακτικά Ηλεκτροκινητήρα  1 τεµάχιο 3.600,00  3.600,00 
 
Ανταλλακτικά Αντλίας  1 σετ        380,00     380,00 
 
Βαλβίδα Αντεπιστροφής 4’’  1 τεµάχιο     300,00             300,00 
 
Στεγανή Σύνδεση Καλωδίων 2 τεµάχια       40,00       80,00 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας µε Inverter 1 τεµάχιο  7.300,00  7.300,00 
 
Ηλεκτρικός Πίνακας Ξηράς  
Λειτουργίας 1 τεµάχιο     350,00    350,00 
 
Εργασία 1 τεµάχιο  2.340,00  2.340,00 
 
Γερανός 5 tn 2 ηµέρες     275,00     550,00  
 
 
  ΣΥΝΟΛΟ  14.900,00 
 
  ΦΠΑ 23%    3.427,00 
 
 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:        18.327,00 
 
Σύνολο: δέκα οκτώ χιλιάδες τριακόσια είκοσι επτά χιλιάδες ευρώ συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ. 
 
Ο Συντάξας        
 
 
 
Παπαδόπουλος Απόστολος     
Μηχ/γος Μηχ/κός    
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3. Εγκρίνει τη δαπάνη και της διάθεσης πίστωσης ποσού 17.650,00 € για τις 

σχετικές εργασίες αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήµατος 
στο Αντλιοστάσιο Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας, σε βάρος του  
Κ.Α. 25.6262.0005 µε τίτλο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και 
∆εξαµενών» του προϋπολογισµού του οικονοµικού έτους 2013. 

 
Η Απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια». 

 Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 

Πέππας Νικόλαος 

ΤΑ   ΜΕΛΗ.  
1.  Κοντάκης Κυριάκος 
2. Σακελλαρίου ∆ιονύσιος 
3. Χιώτης Ηρακλής 
4. Πασιπουλαρίδης Αβραάµ 
5. Μπούσµπουρας Αθανάσιος  

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 
Ο  ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 
 

Πέππας Νικόλαος 
Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης 

 
 

Σχέδιο 
Φάκελος Αποφάσεων  Οικονοµικής Επιτροπής 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
- Γραφείο ∆ηµάρχου. 
- ∆/νση Περιβάλλοντος.  
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών. 
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