1

ΣΑΜΑΣΗ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ ΠΙΣΙΛΚΑ
Δ Ι Κ Η Γ Ο Ρ Ο 
Δευκαλίωνος 9 – ΛΑΡΙΑ – Σ.Κ. 41 222
Σηλ. 2410 531269 - 610181 & 6932 751805 – Fax : 2410531269
e-mail : pitsilkas@yahoo.gr
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Αξηζκ. Γλσκ. : – 388–
ΠΡΟ ΣΗΝ
ΕΔ.Ε.Τ.Α.
Παπαθπξηαδή 37-43 – ΛΑΡΙΑ
Γ Ν Ω Μ Ο Δ Ο Τ Η Σ Η
ΘΕΜΑ :

Ερώηημα ηης Δ.Ε.Υ.Α. ζτεηικά με ηην δσναηόηηηα

σπογραθής ηοσ ζτεδίοσ ζύμβαζης ηοσ έργοσ με ηίηλο «Εγκαηάζηαζη
Μονάδος Αθαλάηωζης Δημοηικού Διαμερίζμαηος…..».
Στεη. : Το με αριθμό πρωη. 90/30-1-2009 έγγραθο ηης Δ.Ε.Υ.Α.
Απαληώληαο ζην αλσηέξσ εξώηεκα, αλαθέξσ ηα αθόινπζα :
Με ηελ κε αξηζκό 79/2007 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δ.Ε.Τ.Α., πξνο αληηκεηώπηζε ηνπ θηλδύλνπ πιήξνπο πθαικύξσζεο ησλ
ππόγεησλ πδάησλ, εγθξίζεθε ε δεκνπξάηεζε ηνπ έξγνπ «Εγθαηάζηαζε
Μνλάδνο Αθαιάησζεο Δεκνηηθνύ Δηακεξίζκαηνο…..», ζύκθσλα κε ηελ
παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 4 ηνπ Ν. 1418/1984, κε δηαγσληζκό κεηαμύ
πεξηνξηζκέλνπ αξηζκνύ πξνζθαινπκέλσλ επηρεηξήζεσλ θαη ζπζηήκαηνο
πξνζθνξάο ηεο κειέηεο – θαηαζθεπήο θαηά ην άξζξν 10 ηνπ Π.Δ.
609/1985.
Μεηά ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνύ, ε νπνία έιαβε ρώξα ζηηο
31-7-2007, ζηνλ νπνίν ζπκκεηείραλ ηξεηο εξγνιεπηηθέο επηρεηξήζεηο,
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εμεδόζε ε κε αξηζκό 151/2007 απόθαζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ ηεο
Δεκνηηθήο Επηρείξεζεο Ύδξεπζεο θαη Απνρέηεπζεο, δπλάκεη ηεο νπνία
αλαηέζεθε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ζηελ εξγνιεπηηθή επηρείξεζε κε ηελ
επσλπκία «…….», έλαληη πνζνύ 2.423.329,07 €.
Αθνινύζσο, ε επηρείξεζε απεπζπλόκελε πξνο ην Ε΄ Κιηκάθην ηνπ
Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, ζηηο 9-5-2008 θαη ζπκπιεξσκαηηθά ζηηο 4-6-2008
κε αίηεκα ηνλ έιεγρν ηεο λνκηκόηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο αλάδεημεο αλαδόρνπ
θαη ηνπ ζρεδίνπ ζύκβαζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ, ην νπνίν (Ε΄ Κιηκάθην)
κε ηελ κε αξηζκό 246/2008 Πξάμε ηνπ απεθάλζε όηη, δελ θσιύεηαη ε
ππνγξαθή ηνπ ππνβιεζέληνο ζρεδίνπ ζύκβαζεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ
έξγνπ

«Εγθαηάζηαζε

Μνλάδνο

Αθαιάησζεο

Δεκνηηθνύ

Δηακεξίζκαηνο….», ππό ηνλ όξν, όπσο αλαθέξεηαη ζην ζθεπηηθό ηεο
παξαπάλσ Πξάμεο, έθδνζεο ηεο απόθαζεο έγθξηζεο πεξηβαιινληηθώλ
όξσλ από ηελ Πεξηθέξεηα.
πλεπώο ζην ηηζέκελν εξώηεκα, κε δεδνκέλα ηα παξαπάλσ,
πξνζήθεη θαηά ηελ άπνςή κνπ ε απάληεζε, ζπληαζζόκελνο κε ηελ κε
αξηζκό 246/2008 Πξάμε ηνπ Ε΄ Κιηκαθίνπ ηνπ Ειεγθηηθνύ πλεδξίνπ, όηη ε
Δ.Ε.Τ.Α., κπνξεί λα πξνβεί ζηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεδίνπ ζύκβαζεο γηα ηελ
εθηέιεζε ηνπ έξγνπ «Εγθαηάζηαζε Μνλάδνο Αθαιάησζεο Δεκνηηθνύ
Δηακεξίζκαηνο….», ππό ηνλ όξν όηη ζα εθδνζεί απόθαζε από ηελ
Πεξηθέξεηα, δπλάκεη ηεο νπνία ζα εγθξίλνληαη νη πεξηβαιινληηθνύ όξνη
εθηέιεζεο ηνπ παξαπάλσ έξγνπ.

Ο νομικός ζύμβοσλος ηης Ε.Δ.Ε.Υ.Α.

