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τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης  

Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Εγκατάσταση Νέας ∆οσοµετρικής Αντλίας 
Έγχυσης Χλωρίου στη Γεώτρηση Πόσιµου Ύδατος της Αγίας Σωτήρας της 
∆ηµοτικής Ενότητας Σταµάτας 

ΣΧΕΤΙΚΟ: 284/2014 ΑΟΕ 
 
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 284/2014 ΑΟΕ έγινε ανάθεση στην εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. 
προκειµένου να εγκαταστήσει µία καινούργια δοσοµετρική αντλία, σε αντικατάσταση των δύο 
χαλασµένων δοσοµετρικών αντλιών των γεωτρήσεων της Αγίας Σωτήρας και του Γηπέδου, 
η οποία θα ρυθµιζόταν να εγχύει την αναγκαία ποσότητα χλωρίου που απαιτείται για τη 
χλωρίωση του συνόλου του όγκου του αντλούµενου νερού και από τις δύο γεωτρήσεις. 
Πράγµατι η εν λόγω καινούργια δοσοµετρική αντλία εγκαταστάθηκε και λειτουργεί στο 
αντλιοστάσιο του Γηπέδου, αλλά διαπιστώθηκε ότι δουλεύει συνεχώς στο όριο, αφού 
πρακτικά εκτελεί το έργο των δύο δοσοµετρικών αντλιών που υπήρχαν, προκειµένου να 
εγχύει τη ποσότητα χλωρίου που απαιτεί ο όγκος του νερού που αντλείται και από το 
Γήπεδο και την Αγία Σωτήρα. 
Προκειµένου λοιπόν η νέα δοσοµετρική αντλία στο Γήπεδο να µη καεί από τη συνεχή 
λειτουργία της στο όριο, αλλά και για εξασφαλιστεί περαιτέρω ότι η χλωρίωση του νερού 
γίνεται σωστά, δεδοµένου ότι κάποιες µετρήσεις, οι οποίες επισυνάπτονται στο παρόν, σε 
κάποια σηµεία του δικτύου έδειξαν χαµηλές τιµές υπολειµµατικού χλωρίου, οι οποίες καλό 
είναι να αυξηθούν, προτείνεται η εγκατάσταση µία ακόµη δοσοµετρικής αντλίας και των 
αναγκαίων µπεκ έγχυσης στη γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας. 
Με την προτεινόµενη επέµβαση θα γίνει, τελικά, η αντικατάσταση και των δύο χαλασµένων 
δοσοµετρικών αντλιών, από µία σε κάθε γεώτρηση: του Γηπέδου, η οποία έχει ήδη γίνει 
(284/2014 ΑΟΕ),  και της Αγίας Σωτήρας, µε την παρούσα εισήγηση. 
 
Για την εν λόγω εγκατάσταση της δεύτερης δοσοµετρικής αντλίας και µπεκ στη γεώτρηση της 
Αγίας Σωτήρας, εκλήθει λόγω του επείγοντος αντιµετώπισης του ζητήµατος (της οριακής 
λειτουργίας της µίας δοσοµετρικής αντλίας στη γεώτρηση του Γηπέδου και της χαµηλής 
υπολειµµατικής χλωρίωσης), η εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α., η οποία προσκόµισε τη 
συνηµµένη προσφορά για ποσό 1.033,20 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, και 
παρακαλούµε για την την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση πίστωσης 1.033,20 € µε 
χρέωση του Κ.Α. 25.7131.0009 µε ονοµασία «Προµήθεια Χλωριωτών» προκειµένου να 
εξοφληθεί η εταιρία DALCOCHEM Α.Β.Ε.Ε.Φ.Α. (ΠΑΥ … 2014). 
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