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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                       Αγ. Στέφανος, 4.12.2018 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                 Αριθ. Πρωτ.: 42001 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Ε. Μακαριάδη 
Τηλ.: 210 800 48 30 

 
ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση Μελέτης και Όρων ∆ιακήρυξης για την «Συντήρηση και Επισκευή 
Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου 
Νερού» 
 
Έχοντας υπόψη:  
 
α) Τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική 
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισµού, εκτός από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το 
δηµοτικό συµβούλιο, καθώς επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, 
παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες 
περιπτώσεις),  
β) Τις διατάξεις του Ν.3463/06 “Κύρωση του Κώδικα ∆ήµου και Κοινοτήτων”,  
γ) Τo Π.∆. 80/2016 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» ΦΕΚ 145/Α’/5.8.2016, 
δ) Το Ν.4412/8.8.16 “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή 
στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)”, και 
ε) Την 128/2018 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η σκοπιµότητα 
διενέργειας της «Προµήθειας Υλικών και Υπηρεσιών για την λειτουργία της Υπηρεσίας 
Ύδρευσης» µε ενδεικτικό προϋπολογισµό δαπάνης 74.263,60€ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24% 
εκ των οποίων τα 20.600,00€ θα χρεωθούν σε Κ.Α. του οε 2018 και τα υπόλοιπα σε Κ.Α. οε 
2019 εφόσον προηγηθεί η έγκριση του προϋπολογισµού, ενώ προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης 
έως 37.131,80€ που θα χρεωθεί σε Κ.Α. του οε 2019. 
στ) Το υπ’ αριθµ. 41909/4.12.2018 αίτηµα περί Λήψης Απόφασης ∆ηµάρχου για έγκριση 
∆απάνης και διάθεση Πίστωσης (Α∆ΑΜ: 18REQ004118083 2018-12-04)                    
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες του 
∆ήµου, για την έγκριση:  
 
1. Της υπ’ αρ. 57 Μελέτης µε τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών 

Εγκαταστάσεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού» ενδεικτικού προϋπολογισµού 
74.263,60€ και δικαιώµατος προαίρεσης έως 37.131,80€. 

2. Των όρων της διακήρυξης του σχετικού διαγωνισµού που συνέταξε το Τµήµα Προµηθειών 
του ∆ήµου 

3. Τη συγκρότηση της Επιτροπής ∆ιενέργειας και Αξιολόγησης προσφορών του διαγωνισµού. 
 
 

 
 

Η ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ  
 
 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΠΕΠΠΑ 
 

 
 


