
                                                        
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 29.5.2013 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                         ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 16892 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ      ΑΠΟΦΑΣΗ: 1026 
∆ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων ∆ηµάρχου, 
2. Τις διατάξεις του άρθ. 72 του Ν.3852/2010 περί αρµοδιοτήτων της Οικ. Επιτροπής, 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12, 13 του Ν.2286/95 και άρθ.17 του Ν.2539/97, 
4. Τις διατάξεις των άρθρων 4 και 23 του ΕΚΠΟΤΑ, 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 158 του Ν.3463/06 (∆.Κ.Κ.), 
6. Το υπ’αριθ. 12454/23.4.2013 έγγραφο του Προέδρου της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης κ. 

Τσιλιγκίρη Μιχάλη σχετικά µε τη «Βλάβη Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο 
Πηγάδας στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης», 

7. Την προσφορά του κ. Σωτηρίου ∆εληγιάννη, ύψους 5.965,50 € συµπ/νου ΦΠΑ,  
8. Την από 23.5.2013 Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προµήθεια 

Υλικών και Εργασίας για την Αποκατάσταση Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος 
Τύπου Βooster στο Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης,  

9. Την πίστωση ύψους 40.000,00 € που έχει γραφεί στον Κ.Α. 25.6262.0005 µε τίτλο 
«Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» του προϋπολογισµού του 
οικονοµικού έτους 2013, 

10. Το γεγονός ότι στις 14.4.2013 και ώρα 13:00 παρουσιάστηκε χαµηλή στάθµη στην 
κεντρική δεξαµενή πόσιµου ύδατος της δηµοτικής ενότητας Άνοιξης και διαπιστώθηκε ότι 
το ένα από τα δύο αντλητικά συγκροτήµατα, που τροφοδοτούν ταυτόχρονα τη δεξαµενή, 
είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και είχαν καεί και οι γενικές ασφάλειες του συγκροτήµατος  

α π ο φ α σ ί ζ ο υ µ ε 
την ανάθεση στον προµηθευτή κ. ∆εληγιάννη Σωτήριο µε ΑΦΜ 030791467 της προµήθειας 
υλικών και εργασιών για την αποκατάσταση της Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος 
Τύπου Βooster στο Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης, αντί του ποσού 
των 5.965,50 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ, διότι όταν λειτουργεί µόνο το ένα από τα 
υπάρχοντα δύο αντλητικά συγκροτήµατα αυτό δουλεύει στα όρια του και δεν µπορεί να 
καλύψει τις ανάγκες της περιοχής στο 100% της ζήτησης, και εγκρίνουµε την από 23.5.2013 
σχετική Τεχνική Περιγραφή της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος για την Προµήθεια Υλικών και 
Εργασίας για την Αποκατάσταση Βλάβης του Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Βooster στο 
Αντλιοστάσιο Πηγάδας στη ∆ηµοτική Ενότητα Άνοιξης. 
 

Ο   ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 
 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή 
1. Γρ. ∆ηµάρχου     
2. Τµ. Προµηθειών 
3. Τµ. Λογιστηρίου 
4. ∆/ντρια Οικονοµικών 
5. κ. Παπαδόπουλος Απόστολος 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής Γεν. Γραµµατέας Αντιδήµαρχος 

Ονοµ/µο      

Υπογραφή      

Ηµερ/νία      

 


