
         
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αγ. Στέφανος, 23.2.2016 
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   Αριθ. Πρωτ.: - 7573  - 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 800 48 30 

 
ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Πληρωµή Απευθείας Ανάθεσης 

Εργασιών Επισκευής Βλαβών ∆ικτύου Ύδρευσης (Αντλιοστάσια, ∆εξαµενές, 
Σωληνώσεις) ∆ήµου ∆ιονύσου 

 
Σχετικά: (α) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 44/2016 
 (β) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 45/2016 

(γ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 46/2016 
(δ) Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 47/2016 
 

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 (α) σχετικό, η Ο.Ε. ανέθεσε την επείγουσα αποκατάσταση της βλάβης του αντλητικού 
συγκροτήµατος (booster) και ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (γεννήτρια) του αντλιοστασίου στη θέση 
Τρία Πεύκα της δηµοτικής ενότητας ∆ιονύσου, στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης, µε κόστος 1.291,50 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 23%. 
 
3. Με το (β) σχετικό, η Ο.Ε. ανέθεσε την επείγουσα αποκατάσταση της βλάβης του αντλητικού 
συγκροτήµατος (booster) στο αντλιοστάσιο της δεξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου της δηµοτικής ενότητας 
Αγίου Στεφάνου, στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων 
συστηµάτων ύδρευσης, µε κόστος 2.644,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
4. Με το (γ) σχετικό, η Ο.Ε. ανέθεσε την επείγουσα αποκατάσταση της ζηµιάς του αντλιοστασίου 
Γηπέδου της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας, στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης, µε κόστος 1.672,80 € συµπεριλαµβανοµένου του 
ΦΠΑ 23%. 
 
5. Με το (δ) σχετικό, η Ο.Ε. ανέθεσε την επείγουσα αποκατάσταση της βλάβης σε σωλήνα ύδρευσης 
της δηµοτικής ενότητας Σταµάτας, στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών 
εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης, µε κόστος 1.045,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
6. Παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης για  

• τα ποσά των παραγράφων (2) – (4) συνολικού ύψους 1.291,50 € + 2.644,50 € + 1.672,80 € = 
5.608,80 € µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 ο.ε. 2016 µε τίτλο «Ηλεκτρολογικές Εργασίες 
Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών»  

• το ποσό της παραγράφου (5) ύψους 1.045,50 € µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 ο.ε. 2016 
µε τίτλο «Υδραυλικές Εργασίες Αντλιοστασίων, ∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης»  

(ΠΑΥ …./2016) για την εξόφληση του κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη.  
.  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο  Π. Αγγελίδης Α. Παπαδόπουλος  
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


