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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ :  Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Γεννήτριας Αντλιοστασίου ∆ηµοτικής  

Ενότητας ∆ιονύσου  
 
Σχετικά: Απόφαση Οικοκονοµικής Επιτροπής 201/2013 
 
 
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 την 201/2013 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση της 
αποκατάστασης της βλάβης της γεννήτριας του αντλιοστασίου της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ιονύσου στην εταιρία ΙPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ, 
ύστερα από το γεγονός της 28ης Ιουνίου 2013 όπου ο υδραυλικός της δηµοτικής ενότητας 
διαπίστωσε ότι είχε χαµηλή στάθµη ύδατος στη ∆εξαµενή και για το λόγο αυτό πήγε στο 
Αντλιοστάσιο, που βρίσκεται στη θέση Τρία Πεύκα, για να δει εάν υπάρχει κάποιο πρόβληµα 
και διαπίστωσε ότι το αντλητικό συγκρότηµα που ήταν σε λειτουργία είχε σταµατήσει εξαιτίας 
διακοπής ρεύµατος από τη ∆ΕΗ και ταυτόχρονα δεν λειτουργούσε και η γεννήτρια που 
έπρεπε στην περίπτωση διακοπής να έχει ξεκινήσει αυτόµατα.  
 
Όπως αναλυτικά αναφέρθηκε στην ανωτέρω απόφαση, ο υδραυλικός µπόρεσε να θέσει σε 
λειτουργία τη γεννήτρια του Αντλιοστασίου, η οποία όµως έπρεπε να διορθωθεί  από 
κατάλληλο συνεργείο για την άρτια αποκατάσταση του προβλήµατος που παρουσίασε, και 
έτσι να θέσει σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα, και κατόπιν ειδοποιήθηκαν ο 
Προϊσταµένος Υδραυλικός του ∆ήµου, ο αρµόδιος Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος κ. Κοντάκης 
Κυριάκος, η ∆ΕΗ για την αποκατάσταση του προβλήµατος και ο προµηθευτής της 
γεννήτριας για το πρόβληµα που παρουσίαζε η γεννήτρια. 
 
Η εταιρία ΙPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ απεκατέστησε, 
στα πλαίσια της ανωτέρω ανάθεσης, µε οριστικό τρόπο τη βλάβη της γεννήτριας, η οποία 
οφειλόταν σε πρόβληµα ενός σωλήνα του ψυγείου. 
 
Το κόστος των παρεχόµενων υπηρεσιών της εταιρίας ΙPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ, εστάλλει στο ∆ήµο µε τα παρακάτω φαξ, τα οποία 
επισυνάπτονται στο παρόν, ως εξής: 
1. Φαξ εταιρίας IPEL µε αρ. πρωτ. εταιρίας 7967/28.6.2013 µε τον τιµοκατάλογο επίσκεψης 

τεχνικών της εταιρίας, ο οποίος έγινε αποδεκτός από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο 
Περιβάλλοντος, κ. Κοντάκη Κυριάκο, 

2. Φαξ εταιρίας IPEL µε αρ. πρωτ. εταιρίας 8004/15.7.2013 µε το κοστολόγιο υλικών και 
εργασίων επισκευής της βλάβης, το οποίο έγινε αποδεκτό από τον αρµόδιο Αντιδήµαρχο 
Περιβάλλοντος, κ. Κοντάκη Κυριάκο, 



3. Φαξ εταιρίας IPEL µε ηµεροµηνία 18.7.2013 µε το ακριβές κοστολόγιο της επίσκεψης 
τεχνικών, που έγινε αποδεκτό µε το ανωτέρω (1), και είναι ποσού 180 € πλέον ΦΠΑ 
23%,  

4. Φαξ εταιρίας IPEL µε ηµεροµηνία 16.9.2013 µε το ακριβές κοστολόγιο υλικών και 
εργασίας επισκευής, που έγινε αποδεκτό µε το ανωτέρω (2), και είναι ποσού 422 € 
πλέον ΦΠΑ 23% 

 
Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι το συνολικό κόστος αποκατάστασης της βλάβης είναι 180 + 
422 = 622 € πλέον ΦΠΑ 23%, ήτοι 740,46 €. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 
740,46 € µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες 
Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» προκειµένου να εξοφληθεί η εταιρία ΙPEL ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 
∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕΤΕ. 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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