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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Ελέγχου και Επισκευής Αυτοµατισµών ∆εξαµενών και  

Αντλιοστασίων στις ∆ηµοτικές Ενότητες ∆ροσιάς και ∆ιονύσου του ∆ήµου 
∆ιονύσου 
  

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. 202/7.10.2014 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις 13.9.2014, ηµέρα Σάββατο, σηµειώθηκε 
πρόβληµα υδροδότησης στη ∆.Ε. ∆ιονύσου. 
 
Το πρόβληµα αποκατάσταθηκε την επόµενη ηµέρα, Κυριακή 14.9.2014, ύστερα από σχετική 
ειδοποίηση, µε τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής 
Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, από τον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης, και αφορούσε βλάβη του ασύρµατου 
αυτοµατισµού της δεξαµενής ∆ιονύσου, ο οποίος δεν έδωσε εντολή στο αντλιοστάσιο για να 
λειτουργήσει. 
 
3. Με το µε αρ. πρωτ. 203/6.10.2014 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι την Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2014 σηµειώθηκε 
πρόβληµα υδροδότησης στη περιοχή Ρέας ∆ροσιάς. 
 
Ο κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης, ύστερα από 
ενηµέρωση και του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. 
Αναστάσιου Μπάση, ειδοποίησε τον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-
υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης, ο οποίος πήγε άµεσα επιτόπου στη 
∆εξαµενή Ρέας και διαπίστωσε βλάβες των αυτοµατισµών εντολών (προς το αντλιοστάσιο 
που στέλνει νερό στη δεξαµενή και ειδοποίησης (µέσω κινητής τηλεφωνίας) στα κινητά 
τηλέφωνα των αρµοδίων του ∆ήµου. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης επισκεύασε τους αυτοµατισµούς και ο αρµόδιος Αντιδηµάρχος κ. Μπάσης 
του έδωσε συµπληρωµατική εντολή να ελέγξει και να επισκευάσει ότι τυχόν χρειαστεί και 
στους αυτοµατισµούς ειδοποίησης των αρµοδίων (µέσω κινητής τηλεφωνίας) και των άλλων 
δύο δεξαµενών της ∆.Ε. ∆ροσιάς, της δεξαµενής Παρχάρ και της δεξαµενής της οδού 
Γοργοποτάµου. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση αποκατάστασης των 
βλαβών των αυτοµατισµών δεξαµενών και αντλιοστασίων των δηµοτικών ενοτήτων ∆ροσιάς 
και ∆ιονύσου στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων 
ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, και το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο ∆ήµο από τον 
κ. ∆εληγιάννη µε την ολοκλήρωση των επεµβάσεων και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην 



Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να γίνει η έγκριση της δαπάνης και η διάθεση της 
σχετικής πίστωσης µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε την ονοµασία «Ηλεκτρολογικές 
Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών». 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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