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ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης Booster Αντλιοστασίου  

∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης 
 
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 µε αρ. πρωτ. 14299/28.05.2015 σύµβαση, ο ∆ήµος ∆ιονύσου συµβλήθηκε µε την 
εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ, για ποσό 19.081,15 € πλέον ΦΠΑ 23% (σύνολο 23.469,82 €) για τη 
«Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών Εγκατάσασεων Αντλιοστασίων και 
∆εξαµενών Πόσιµου Νερού», η οποία αναδείχθηκε µειοδότρια σε σχετικό διαγωνισµό του 
∆ήµου. 
 
3. Στα πλαίσια της ανωτέρω σύµβασης η εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ υλοποίησε µία σειρά 
εργασιών όπως αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (ηµεροµηνία βλάβης, 
περιοχή βλάβης, καθαρό ποσό δαπάνης αποκατάστασης και υπολοιπόµενο ποσό 
σύµβασης). 
 

ΚΑΘΑΡΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ): 19.081,15 € 
          
Α/Α ΗΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1 18/6/2015 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 644,70 18.436,45 
2 1/7/2015 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 332,52 18.103,93 
3 9/7/2015 ΑΝΟΙΞΗ 2.717,90 15.386,03 
4 10/7/2015 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 975,30 14.410,73 
5 12/7/2015 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 3.996,34 10.414,39 
6 20/7/2015 ∆ΡΟΣΙΑ 45,63 10.368,76 
7 28/7/2015 ΣΤΑΜΑΤΑ 45,63 10.323,13 
8 29/7/2015 ΚΡΥΟΝΕΡΙ 65,79 10.257,34 
9 30/7/2015 ΑΝΟΙΞΗ 99,39 10.157,95 
10 4/8/2015 ΑΓ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 6.820,32 3.337,63 
11 7/8/2015 ∆ΙΟΝΥΣΟΣ 2.915,96 421,67 
          
          

 
4. Με το µε αρ. πρωτ. 23122/11.8.2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης, το 
οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, αναφέρεται ότι κατά τη διακοπή υδροδότησης της 
6.8.2015, λόγω της βλάβης του κεντρικού αγωγού ύδρευσης της ΕΥ∆ΑΠ, σηµειώθηκε βλάβη 
του booster του αντλιοστασίου της Ροδόπολης.  
Σηµειώνεται ότι η αποκατάσταση της βλάβης της ΕΥ∆ΑΠ έγινε την επόµενη ηµέρα το 
µεσηµέρι, στις 7.8.2015, οπότε και διαπιστώθηκε η προαναφερθείσα βλάβη του booster. 



 
5. Όπως προκύπτει από τον πίνακα της ανωτέρω παραγράφου, το υπόλοιπο της τρέχουσας 
σύµβασης του ∆ήµου µε την εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ πριν τις 7.8.2015 ήταν 3.337,63 € και η 
εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ είχε ήδη ειδοποιηθεί την ίδια ηµέρα (7.8.2015) για την αποκατάσταση 
µίας άλλης σοβαρής ζηµιάς στη δηµοτική ενότητα ∆ιονύσου (της οποία το κόστος ανήλθε σε 
2.915,96 €). 
Λαµβάνοντας υπόψη τα δεδοµένα των βλαβών που υπήρχαν (∆ιόνυσος και Ροδόπολη) και 
εκτιµώντας ότι το υπόλοιπο της σύµβασης µε την εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ δεν θα επαρκούσε 
για την επισκευή και των δύο ζηµιών, θα χρειαζόταν να γίνει απευθείας ανάθεση, µε τη 
διαδικασία του επείγοντος, για µία από τις δύο ζηµιές και εν προεκιµένω για τη ζηµιά της 
Ροδόπολης (αφού ήδη για τη ζηµιά του ∆ιονύσου η εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ είχε ειδοποιηθεί 
να επιληφθεί). 
Ύστερα από προφορική εντολή του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης προκειµένου 
να µεταβεί επί τόπου για να ελέγξει το πρόβληµα που παρουσιάστηκε και να αποκαταστήσει 
άµεσα τη βλάβη του booster στο αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης. 
Με την επιλογή αυτή εξασφαλιζόταν και η ταχύτερη αποκατάσταση των ζηµιών, σε έναν 
∆ήµο που ήταν ήδη 24 ώρες χωρίς νερό λόγω βλάβης της ΕΥ∆ΑΠ, ήδη  αφού σε κάθε 
βλάβη θα απασχολούνταν ξεχωριστός εργολάβος.  
 
6. Πράγµατι ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου αυθηµερόν, διαπίστωσε ζηµιά της αντλίας, 
καµένο ηλεκτροκινητήρα και καµένα ρελέ στον ηλεκτρικό πίνακα. 
Κατόπιν τούτου, αποξήλωσε το χαλασµένο booster προκειµένου να το επισκευάσει. 
Με την ολοκλήρωση της αποκατάστασης προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά ποσού 
5.480,00 € πλέον ΦΠΑ 23% σύνολο 6.740,40 €.  
 
Η αποκατάσταση της ζηµιάς απαίτησε: 
o επισκευή αντλητικού συγκροτήµατος (περιέλιξη κινητήρα, θρως, κουζινέτα, µηχανικό 

στυπιοθλίπτη, βαλβίδα εξαερώσεως, υγρό ψύξης) και ανταλλακτικά αντλίας (µπωλ, 
δακτυλίδια, άξονας). 

o αντικατάσταση 3 ρελέ 30 KW, 
o αντικατάσταση 1 θερµικού 
o αντικατάσταση 1 χρονικού µε βάση, 
o αντικατάσταση 1 διακόπτη ροής 1’’ 
o στεγανές συνδέσεις καλωδίων,  
o εργασία εξάρµωσης αντλητικού µε χρήση γερανού, αποσυναρµολόγηση από µανδύα, 

επανασυναρµολόγηση, επανεγκατάσταση µε χρήση γερανού, υδραυλική και ηλεκτρική 
σύνδεση, επισκευή ηλεκτρικού πίνακα, δοκιµές. 

 
8. Κατότιν των ανωτέρω παρακαλούµε για  
o την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης της βλάβης του αντλητικού συγκροτήµατος 

τύπου booster στο αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης (που σηµειώθηκε 
ύστερα από τη διακοπή υδροδότησης της ΕΥ∆ΑΠ της 6.8.2015), στον ιδιώτη τεχνικό 
ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη για 
ποσό 6.740,40 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (CPV είδους 45259000-7 µε τίτλο 
«Επισκευή και Συντήρηση Εγκατάστασεων»), 

o την έγκριση της δαπάνης 6.740,40 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και  
o τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2015) µε χρέωση 

του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και 
∆εξαµενών».   

 
Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 

 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 

 
 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο     
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


