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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. Με τον αριθµό πρωτοκόλλου 17411/28.5.2014 έγγραφο, το οποίο επισυµάπτεται στο 
παρόν, ο Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδοµών κ. Παππάς, κοινοποίησε στη 
∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος του ∆ήµου το γεγονός ότι η οπή της άρθρωσης σε δύο ιστούς 
(στύλους) των προβολέων του γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου έχει 
διαπλατυνθεί µε αποτέλεσµα οι ταλαντώσεις τους, λόγω των ανέµων της περιοχής, να 
είναι µεγάλες. 

3. Το συνεργείο της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος που έκανε αυτοψία διαπίστωσε το 
πρόβληµα της µεγάλης ταλάντωσης των ιστών όταν φυσάει και επειδή δεν µπορεί να 
γνωµατεύσει µε βεβαιότητα για την ασφάλεια των ιστών αλλά ούτε και έχει τη δυνατότητα 
να επισκευάσει το όποιο πρόβληµα υπάρχει, ζήτησε τον έλεγχο και επισκευή από 
κατάλληλο συνεργείο. Κατόπιν τούτου, η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος κάλεσε έναν ιδιώτη 
σιδερά, και συγκεκριµένα τον κ. Μικρόπουλο Γεώργιο του ∆ηµ., ο οποίος αφού 
επισκέφθηκε τους εν λόγω ιστούς, ζήτησε να ανακληθούν («κατέβουν») στο έδαφος για 
την επισκευή τους (πείρος, διάµετρος οπής, κλπ), εργασία για την οποία απαιτείται η 
χρήση κατάλληλου µοχλο-µηχανήµατος και η οποία µπορεί να εκτελεστεί από τα 
συνεργεία του ∆ήµου. 

4. Με το προαναφερθέν έγγραφο ζητήθηκε επίσης και η σύσφιξη των κοχλιών στην έδραση 
της στήλης φωτισµού πλησίον του γηπέδου τέννις στη ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου. 
Και σε αυτήν την περίπτωση διαπιστώθηκε ότι για την ασφαλή στήριξη του ιστού 
απαιτείται ιδιωτικό συνεργείο που θα αναλάβει την κατασκευή νέας βάσης και 
παρεµφερείς σιδηρουργικές εργασίες.  

 
∆εδοµένου ότι οι ανωτέρω εργασίες πρέπει να γίνουν επειγόντως, για λόγους ασφάλειας των 
αθλουµένων και του κοινού, στους χώρους που βρίκονται οι ιστοί, παρακαλούµε για την 
απευθείας ανάθεση των σιδηρουργικών εργασιών που απαιτούνται, όπως αυτές 
προαναφέρθηκαν και διαπιστωθούν περαιτέρω από τους ελέγχους, στον κ. Μικρόπουλο 
Γεώργιο του ∆ηµ., ο οποίος µε το πέρας τους θα ενηµερώσει το ∆ήµο για το σχετικό κόστος 
προκειµένου η Ο.Ε. προβεί στη σχετκή έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης (ΠΑΥ …). 
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