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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Περιέλιξης Κινητήρα Αντλητικού Συγκροτήµατος στη  

Γεώτρηση της Γκούριζας στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου 
 
 
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 
12 12/8/2015 ΠΕΡΙΕΛΙΞΗ 1.500,00 -1.078,33 
          
          

 



 
4. Όπως προκύπτει από το ανωτέρω ιστορικό, η εταιρία Αφοί Μαρή Ο.Ε. στις 4.8.2015 
εργάστηκε στην αποκατάσταση της ζηµιάς µε α/α 10 στον Άγιο Στέφανο (αντλιοστάσιο 
Γκούριζα) για την οποία υλοποίησε την εγκατάσταση ενός καινούργιου ηλεκτροκινητήρα στο 
χαλασµένο αντλητικό συγκρότηµα, αφού η περιέλιξη του υπάρχοντος ηλεκτροκινητήρα θα 
απαιτούσε 25 ηµέρες, λόγω των καλοκαιρινών διακοπών των σχετικών εργαστηρίων 
(σχετικά επισυνάπτεται το ∆ελτίο της Τεχνικής Επιθεώρησης της εν λόγω βλάβης).  
 
Η εταιρία Αφοί Μαρή Ο.Ε. προσκόµισε προσφορά (η οποία επισυνάπτεται στο παρόν) µε το 
κόστος περιέλιξης του υπάρχοντος ηλεκτροκινητήρα, για ποσό 1.500 € πλέον ΦΠΑ 23% 
(σύνολο 1.845 €). 
 
Με την ολοκήρωση της αποκατάστασης της βλάβης στη Γκούριζα (Άγιος Στέφανος) το 
υπόλοιπο της σύµβασης διαµορφώθηκε σε 3.357,63 €, δηλαδή ποσό αρκετό για να 
καλυφθεί το κόστος της προαναφερθείσας περιέλιξης, η οποία, σηµειωτέον είναι τεχνικά και 
επιχειρησιακά σκόπιµη αφού προσφέρει εφεδρικό ηλεκτροκινήτηρα, για χρήση όποτε 
απαιτηθεί, στη εν λόγω γεώτρηση. 
 
 
5. Εντός τριών ηµερών, και συγκεκριµένα στις 7.8.2015, η εταιρία Αφοί Μαρή Ο.Ε εργάστηκε 
για την (επείγουσα) αποκατάσταση άλλης βλάβης, µε α/α 11 στη δηµοτική ενότητα ∆ιονύσου 
(οδό Μεθώνης), το κόστος της οποίας ανήλθε σε 2.915,96 €, και ύστερα από την 
κοστολόγησή της το υπόλοιπο της σύµβασης διαµορφώθηκε σε 421,67 €. 
 
 
6. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την υλοποίηση της περιέλιξης του χαλασµένου 
ηλεκτροκινητήρα του αντλητικού συγκροτήµατος της Γκούριζας, απαιτείται επιπλέον της 
σύµβασης του ∆ήµου µε την εταιρία Αφοί Μαρή Ο.Ε. ποσό 1.078,33 € (1.500 € –  421,67 € 
= 1.078,33 €) πλέον ΦΠΑ, δηλαδή 1.326,35 €.    
 
 
7. Κατότιν των ανωτέρω, και δεδοµένου της οικονοµικής και λειτουργικής σκοπιµότητας που 
προαναφέρθηκε, δηλαδή ότι ο ∆ήµος µε µικρή δαπάνη θα διαθέτει πλέον εφεδρικό 
ηλεκτροκινήτηρα για χρήση στη γεώτρηση της Γκούριζας, προκειµένου να περιοριστούν ο 
χρόνος αποκατάστασης οποιαδήποτε σχετικής βλάβης και τα προβλήµατα οµαλής 
υδροδότησης περιοχών του Αγίου Στεφάνου που προκαλούνται, παρακαλούµε για  
 
o την απευθείας ανάθεση στην εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ, για ποσό 1.326,35 € (το οποίο 

απαιτείται επιπρόσθετα του υπολοιπόµενου ποσού των 421,67 € της σύµβασης του 
∆ήµου µε την εν λόγω εταιρία για τη «Συντήρηση και Επισκευή Ηλεκτροµηχανολογικών 
Εγκατάσασεων Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών Πόσιµου Νερού»), προκειµένου να 
υλοποιηθεί η περιέλιξη του χαλασµένου ηλεκτροκινητήρα της γεώτρησης της Γκούριζας 
στη ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου, ώστε αυτός να χρησιµοποιείται ως εφεδρικός,  

o την έγκριση της δαπάνης 1.326,35 €, 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     
 


