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τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Αντλίας Ανακυκλοφορίας  

Συστήµατος Χλωρίωσης στη ∆εξαµενή Πόσιµου Ύδατος της ∆ηµοτικής  
Ενότητας ∆ιονύσου 

 
ΣΧΕΤΙΚΟ: α. Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε αρ. πρωτ. 26847/7.8.13  
  β. Υπηρεσιακό Σηµείωµα µε αρ. πρωτ. 26762/7.8.2013 
  γ. Προσφορά εταιρίας DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ της 28.8.2013 
 
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 τα (α) και (β) σχετικά, τα οποία επισυνάπτοντται στο παρόν, οι υδραυλικοί και η 
∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου ενηµέρωσαν ότι η αντλία ανακυκλοφορίας στο σύστηµα 
χλωρίωσης της δεξαµενής πόσιµου ύδατος έχει καεί και το σύστηµα χλωρίωσης δεν 
λειτουργεί. Επειδή το θέµα αφορά σε ζήτηµα δηµόσιας υγείας (λόγω µη χλωρίωσης του 
πόσιµου νερού) ειδοποιήθηκε άµεσα η εταιρία DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ η οποία προµηθεύει 
– επισκευάζει σχετικό εξοπλισµό, τεχνικός της οποίας µετέβει επί τόπου και αντικατέστησε 
την καµένη αντλία και κατόπιν η εταιρία προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά στο ∆ήµο µε 
το κοστολόγιο της εγκατάστασης της νέας αντλίας ανακυκλοφορίας το οποίο ανήλθε σε 720 
€ πλέον ΦΠΑ 23%, δηλαδή σύνολο 885,60 €. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση αντικατάστασης της 
καµένης αντλίας ανακυκλοφορίας χλωρίου στη δεξαµενή της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου 
στην ιδιώτη εταιρία DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ, την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση 
πίστωσης 885,60 € µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές 
Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» προκειµένου να εξοφληθεί η εταιρία DALCOCHEM 
ΑΒΕΕΦΑ. 
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