
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                  Αγ. Στέφανος,  6/3/2015 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                  Αριθ. Πρωτ.: -  6244  - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 81 44 450 

 
ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Aντικατάστασης Χλωριωτή στη ∆εξαµενή Πόσιµου  

Ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆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 το µε αρ. πρωτ. 83/24.2.2015 (αρ. πρωτ. δήµου 5082/24.2.2015) έγγραφο της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι δεν 
λειτουργεί το σύστηµα χλωρίωσης της αριστερής δεξαµενής της δ.κ. ∆ιονύσου µε 
αποτέλεσµα την µη επαρκή χλωρίωση του πόσιµου νερού.  
 
Eπειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές 
ηλεκτροµηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άµεση ενηµέρωση για το 
συµβάν και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε η εταιρία IV DIAGNOSTICS M. EΠΕ 
προκειµένου να µεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβληµα που παρουσιάστηκε.  
 
Τεχνικός της εν λόγω εταιρίας πήγε επί τόπου και στη συνέχεια ενηµέρωσε το ∆ήµο ότι η 
δοσοµετρική αντλία (χλωριωτής) χρειάζεται αντικατάσταση. 
Κατόπιν τούτου, ο κ. Αντιδήµαρχος έδωσε προφορική εντολή στην εταιρία για την άµεση 
αποκατάσταση της βλάβης µε την αντικατάσταση του χλωριωτή. 
 
Η εταιρία IV DIAGNOSTICS M. EΠΕ υλοποίησε την προµήθεια και τοποθέτηση ενός νέου 
χλωριωτή και προσκόµισε στο ∆ήµο τη συνηµµένη προσφορά για 665,00 € πλέον ΦΠΑ, 
δηλαδή για σύνολο 817,95 €. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για  
o την απευθείας ανάθεση αντικατάστασης του χαλασµένου χλωριωτή στην αριστερή 

δεξαµενή της δ.κ. ∆ιονύσου  στην εταιρία IV DIAGNOSTICS M. EΠΕ, 
o την έγκριση της δαπάνης 817,95 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (CPV είδους 

42122230-01), και  
o τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2015) µε χρέωση 

του Κ.Α. 25.7131.0009 µε ονοµασία «Προµήθεια Χλωριωτών». 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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