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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:   Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Σωλήνα Ύδρευσης στη ∆ηµοτική  

Ενότητα Σταµάτας του ∆ήµου ∆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. 1385/20.1.2016 έγγραφο του κ. Αγγελίδη Παναγιώτη, Προϊσταµένου του 
Τµήµατος Ύδρευσης – Αποχέτευσης της ∆ιεύθυνσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις 18.1.2016, έγινε, κατά την εργασία καθαρισµού 
ρέµατος, από συνεργείο του ∆ήµου, ζηµιά σε σωλήνα ύδρευσης επί των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου 
και Παπανικολή στη ∆ηµοτική Ενότητα Σταµάτας. 
  
3. Ύστερα από άµεση ενηµέρωση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός 
ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης, προκειµένου να µεταβεί επί τόπου και 
να αποκαταστήσει τη ζηµιά, δεδοµένου ότι τα συνεργεία του ∆ήµου (υδραυλικοί, κλπ) δεν διαθέτουν 
ειδίκευση και εργαλεία π.χ. ηλεκτροσυγκόλληση, αλλά ούτε και τα αναγκαία υλικά για την επισκευή 
βλαβών σε σιδερένιους σωλήνες ύδρευσης. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου, κατέγραψε τις ανάγκες σε υλικά (σωλήνα τούµπο 4’’, φλατζωτό ταυ 
4’’, καµπύλες 4’’, φλάτζες τόρνου, κλπ) και εργασία και υπέβαλε το συνηµµένο κοστολόγιο το οποίο 
ανέρχεται σε 1.045,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
4. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της ζηµιάς 
µεταλλικής σωλήνας ύδρευσης επί των οδών Παπανικολή και Μεγάλου Αλεξάνδρου στη ∆ηµοτική 
Ενότητα Σταµάτας, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης 
κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη µε κόστος 1.045,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
5. Η σχετική έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης θα γίνει µε χρέωση του σχετικού Κ.Α. ο.ε. 
2016 µε ξεχωριστή απόφαση της Ο.Ε., ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2016 του ∆ήµου από την 
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.  
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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