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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 Αντλητικού Συγκροτήµατος Τύπου Booster σε 
Υπόγειο Φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆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 την 237/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση στον κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, 
επισκευής της βλάβης του πιεστικού αντλητικού συγκροτήµατος τύπου booster σε υπόγειο 
φρεάτιο στην Οδό Θεµιστοκλέους της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, ύστερα από το µε αρ. 
πρωτ. 20482/19.6.2014 έγγραφο της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου, µε το οποίο γινόταν 
αναφορά στο συµβάν της Παρασκευής 13 Ιουνίου 2014 και ώρα 12 το µεσηµέρι όπου ο 
Προϊστάµενος της Υπηρεσίας Ύδρευσης του ∆ήµου, κ. Αγγελίδης Παναγιώτης, ειδοποιήθηκε 
από κατοίκους της περιοχής Αναγέννησης (στις οδούς Θεµιστοκλέους, Ιπποκράτους και 
Αθηνάς) της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου ότι δεν είχαν νερό.  
 
Οι υδραυλικοί του δήµου διαπίστωσαν ότι δεν λειτουργούσε το πιεστικό συγκρότηµα τύπου 
booster που βρίσκεται σε υπόγειο φρεάτιο της οδού Θεµιστοκλέους και τροφοδοτεί τις 
προαναφερθείσες περιοχές, και επειδή δεν γνωρίζουν ούτε µπορούν να επισκευάζουν τα εν 
λόγω µηχανήµατα, ειδοποιήθηκε για το πρόβληµα ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης 
τεχνικός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, προκειµένου να µεταβεί επί 
τόπου για την ακριβή διάγνωση και επισκευή της βλάβης. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης µετέβει επί τόπου την ίδια µέρα το απόγευµα και διαπίστωσε ότι το 
αντλητικό συγκρότηµα είχε βραχυκύκλωµα καθώς επίσης το inverter του είχε καεί.  
Επειδή ο δήµος είχε εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα στην αποθήκη του, οι υδραυλικοί του 
δήµου το προσκόµισαν επί τόπου στην οδό Θεµιστοκλέους και ο κ. ∆εληγιάννης 
προµήθευσε την ίδια ηµέρα ένα καινούργιο inverter και έκανε άµεσα την αποξήλωση του 
χαλασµένου και την εγκατάσταση και σύνδεση του καινούργιου αντλητικού καθώς και του 
inverter, και η περιοχή εφοδιάστηκε µε νερό στις 8 το βράδυ. 
 
Επειδή όµως µε την επέµβαση που έγινε δεν απέµεινε καµµία εφεδρία για το αντλητικό 
συγκρότηµα της οδού Θεµιστοκλέους, έπρεπε ο ∆ήµος να επισκευάσει ή αντικαταστήσει 
άµεσα, ανάλογα µε τη βλάβη που υπάρχει, το χαλασµένο αντλητικό συγκρότηµα.  
Για το λόγο αυτό ενηµερώθηκε από την πρώτη στιγµή ο κ. Κοντάκης Κυριάκος, 
Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας, ο οποίος ενέκρινε όλες τις ενέργειες 
αποκατάστασης της βλάβης που έγιναν και έδωσε εντολή στον κ. ∆εληγιάννη Σωτρήρη για 
την επισκευή – αντικατάσταση του χαλασµένου αντλητικού συγκροτήµατος το συντοµώτερο 
δυνατόν. 



 
Ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης, επειδή το αντλητικό συγκρότηµα είχε καεί δεν δεχόταν επισκευή, 
πραγµατοποίησε την αντικατάστασή του µε ένα καινούργιο (προµήθεια ενός ανοξείδωτου 
αντλητικού συγκροτήµατος τύπου BF µε κινητήρα FRANKLIN το οποίο τοποθετήθηκε εντός 
τους υπάρχοντος µανδύα booster του καµένου αντλητικού) καθώς επίσης ένα καινούργιο 
inverter µάρκας LG που ήταν απαραίτητο για την αυτοδύναµη λειτουργία του καινούργιου 
αντλητικού και µαζί µε το inverter µάρκας LG που προµήθευσε και τις εργασίες στις οποίες 
προέβει την ηµέρα της βλάβης, προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά για 5.227,50 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ.    
 
Παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης  (5.227,50 € 
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. 
 
  

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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