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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση για την Εγκατάσταση Γεννήτριας για τη Λειτουργία του 

Αντλιοστασίου της ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου 
Στεφάνου κατά τη διάρκεια προγραµµατισµένης ∆ιακοπής Ρεύµατος το Σάββατο 19 
Ιουλίου 2014 

 
Σύµφωνα 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.  
 
Την Τρίτη 15 Ιουλίου 2014 ο κ. Λιακόπουλος από τη ∆ΕΗ ειδοποίησε τηλεφωνικά τον Προϊστάµενο 
της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου, κ. Αγγελίδη Παναγιώτη, ότι στην περιοχή που βρίσκεται το 
αντλιοστάσιο της δεξαµενής πόσιµου ύδατος Αγίου ∆ηµητρίου, στη δηµοτική ενότητα Αγίου Στεφάνου, 
θα σηµειωθεί διακοπή ρεύµατος, λόγω εκτέλεσης έργων, το Σάββατο 19 Ιουλίου 2014 και στις ώρες 
από 07:30 έως 16:00. 
 
Κατόπιν τούτου, δόθηκε προφορική εντολή από τον Αντιδήµαρχο Περιβάλλοντος και Πολιτικής 
Προστασίας, κ. Κοντάκη Κυριάκο, προκειµένου να ειδοποιηθεί ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης 
τεχνικός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, να συνδέσει κατά την προαναφερθείσα 
ηµεροµηνία επί τόπου του αντλιοστασίου της γεννήτρια του ∆ήµου και κατόπιν, µε την επαναφορά του 
ρεύµατος, να την αποσυνδέσει.    
 
Η εν λόγω ανάθεση της εργασίας εγκατάστασης της γεννήτριας σε ιδιώτη τεχνικό 
ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης είναι αναγκαία επειδή 
• η ενηµέρωση της ∆ΕΗ προς την Υπηρεσία Ύδρευσης του ∆ήµου για τη διακοπή ρεύµατος του 

Σαββάτου 19 Ιουλίου 2014 έγινε µόλις τέσσερεις ηµέρες νωρίτερα,   
• είναι απαραίτητη η παροχή ρεύµατος από εφεδρική πηγή για τη λειτουργία των αντλιών του 

αντλιοστασίου προκειµένου να µην σηµειωθεί διακοπή νερού και τα πολλά προβλήµατα που 
συνοδεύουν ένα τέτοιο γεγονός, και 

• ο ∆ήµος δεν διαθέτει κατάλληλο προσωπικό (ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες) µε γνώση χειρισµών 
στον ηλεκτρικό πίνακα της δεξαµενής,  

και για τους ανωτέρω λόγους παρακαλούµε για τη λήψη απόφασης απευθείας ανάθεσης για την 
εγκατάσταση γεννήτριας για την αντιµετώπιση της διακοπής ρεύµατος του Σαββάτου 19 Ιουλίου 2014 
στο αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής Αγίου ∆ηµητρίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου, στον κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης.  
 
Η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της σχετικής πίστωσης θα γίνουν µε νέα εισήγηση προς την 
Οικονοµική Επιτροπή µε το πέρας της σχετικής εργασίας από τον κ. ∆εληγγιάννη, σε χρέωση του 
Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» (ΠΑΥ     ). 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
 
 Συντάκτης Προϊστάµενος ∆ιευθυντής  
Ονοµ/µο     
Υπογραφή     
Ηµερ/νία     
 


