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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Αντλητικού Συγκροτήµατος και  

Σωληνουργικού ∆ικτύου στο Αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στη Ρέα της 
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς 

 
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 το µε αρ. πρωτ. 8320/31.3.2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, ζητήθηκε η άµεση επισκευή του εφεδρικού αντλητικού 
συγκροτήµατος τύπου booster στο αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στην περιοχή της  
Ρέας, στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς, καθώς επίσης η επισκευή του σωληνουργικού 
δικτύου, λόγω παλαιότητος και διαρροών, εντός του αντλιοστασίου. 
 
Οι υδραυλικοί του ∆ήµου, ως γνώστες της ανωτέρω κατάστασης, επιβεβαιώσαν τις συνεχείς 
διαρροές εντός του αντλιοστασίου από τις βάνες και τις φλάτζες, καθώς επίσης τη σοβαρή 
διάβρωση όλων των µεταλλικών µερών εντός του αντλιστασίου, και εισηγούνται προς το 
∆ήµο την άµεση επισκευή τους, γιατί το αντλιοστάσιο είναι «µέσα στο νερό» µε σοβαρό 
κίνδυνο καταστροφής της ηλεκτρολογικής εγκατάστασης και των αντλιών. 
 
Eπειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές 
ηλεκτροµηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων ούτε σωληνουργούς, ύστερα από 
άµεση ενηµέρωση και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & 
Πολιτικής Προστασίας, κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης προκειµένου 
να µεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβληµα των διαρροών και το τι χρειάζεται να γίνει 
για την επισκευή του εφεδρικού αντλητικού συγκροτήµατος και την συνολικά ασφαλή 
λειτουργία του δικτύου. 
 
Πράγµατι ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου την επόµενη ηµέρα, Τετάρτη 1.4.2015, και στη 
συνέχεια ενηµέρωσε το ∆ήµο για τις άµεσες εργασίες που πρέπει να γίνουν, σύµφωνα µε τη 
συνηµµένη προσφορά του, ως εξής: 
 
Α. Σωληνουργικό ∆ίκτυο 
o Αντικατάσταση 7 βανών Φ100 PN16, 
o Αντικατάσταση 2 βαλβίδων αντεπιστροφής Φ100 PN16, 
o Τοποθέτηση 2 αντικραδασµικών συνδέσµων Φ100 PN16, 
o Φλάντζες (11) και καµπύλες (5), ως απαιτείται από την διαρύθµιση του δικτύου, 
o Τοποθέτηση 2 αυτόµατων εξαεριστικών 1’’, 
o Κατασκευή µεταλλικής βάσης για τη στήριξη των αντλητικών, 
o Σωλήνα τούµπο Φ100 πάχους 6,2’’, 
o Βίδες γαλβανιζέ M16x60 µε παξιµάδι, 
o Τσόντες περµανίτου, 



o Μεταλλικό πίλλαρ διαστάσεων 100x80x32 cm, 
o Kαλώδια ΝΥΥ 4x4 σε σωλήνα σπιράλ, 
o Σύστηµα ξηράς λειτουργίας x 2, πλήρη, 
o Εργασία υδραυλικής και ηλεκτρικής εγκατάστασης, 
 
Β. Επισκευή Αντλητικού Συγκροτήµατος 
o Εξάρµωση, έλεγχος, καθαρισµός και επανασύνδεση booster 
 
Επειδή η λειτουργία του αντλιοστασίου δεν µπορεί να είναι ασφαλής και αξιόπιστη, χωρίς 
την πλήρη αποκατάσταση των ανωτέρω, δηλαδή την επισκευή του εφεδρικού αντλητικού 
συγκροτήµατος και την αποκατάσταση των διαρροών του σωληνουργικού δικτύου, και 
επειδή η επισκευή τους µπορεί να γίνει µόνο από εξωτερικό συνεργείο και όχι από τους 
υδραυλικούς του δήµου, ο κ. Αντιδήµαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. ∆εληγιάννη 
Σωτήρη για την άµεση αποκατάσταση όλων των ανωτέρω περιγραφέντων, προκειµένου να 
εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη και ασφαλής λειτουργία της εγκατάστασης.  
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης των 
βλαβών που προαναφέρθηκαν στο αντλιοστάσιο της Πλατείας Σεµέλης στην περιοχή της  
Ρέας, στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών 
εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, µε βάση τις δύο συνηµµένες 
προσφορές που προσκόµισε στο ∆ήµο (µία για ποσό 6.580,50 € για τις σωληνουργικές 
εργασίες και µία για ποσό 1.168,50 € για την επισκευή του αντλητικού), για συνολικό ποσό 
7.749,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.   
 
Επίσης παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης µε 
χρέωση ποσών  
o 4.446,50 € στον Κ.Α. 25.6262.0006 µε την ονοµασία «Υδραυλικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων, ∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης», και 
o 3.302,50 € στον Κ.Α. 25.6262.0005 µε την ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες 

Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών»,  
τα οποία προέκυψαν από τον επιµερισµό των ποσών από τις δύο οικονοµικές προσφορές 
του κ. ∆εληγιάννη σύµφωνα µε την ακριβή περιγραφή των προσφερόµενων εργασίων (ΠΑΥ 
………. 2015). 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος Υπηρεσίας 
Ύδρευσης 

∆ιευθυντής 

Ονοµ/µο  Π. Αγγελίδης Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    
 


