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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την 

Επισκευή Βλάβης Πιεστικού Συγκροτήµατος στη ∆εξαµενή της ∆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 32/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση στον κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, της 
αποκατάστασης της βλάβης (αντικατάσταση) του δίδυµου πιεστικού συγκροτήµατος της 
δεξαµενής Ροδόπολης, το οποίο στέλνει πόσιµο νερό στις περιοχές που βρίσκονται σε 
µεγαλύτερο υψόµετρο από τη δεξαµενή, για το οποίο έγινε γνωστό την Πέµπτη 16.1.2014 
(έγγραφο µε αρ. πρωτ. 2036/21.01.2014 της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης) ότι δεν 
λειτουργούσε (και η εξυπηρέτηση της περιοχής γινόταν µε το εφεδρικό πιεστικό) καθώς 
επίσης και του αυτοµατισµού εκκίνησης – στάσης των αντλιών ο οποίος είχε καεί. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης πραγµατοποίησε τις εν λόγω αποκαταστάσεις (εκτοποθέτηση 
του χαλασµένου δίδυµου πιεστικού, εγκατάσταση και σύνδεση καινούργιου µαζί µε τα 
απαραίτητα υδραυλικά και ηλεκτρικά εξαρτήµατα (πίνακας τροφοδοσίας), αποξήλωση και 
εγκατάσταση νέου ποµπού ασύρµατου τηλεχειρισµού αντλιών) και προσκόµισε τη 
συνηµµένη προσφορά για 12.915,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.    
 
Παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης  (12.915,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία 
«Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» για την εξόφληση του κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη. 
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