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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:   Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης Αντλητικού  

Πιεστικού Συγκροτήµατος στην Οδό Λυκαβηττού της ∆ηµοτικής Ενότητας Άνοιξης   
 
Σχετικό:  400/2014 ΑΟΕ της 28.11.2014 
 
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 400/2014 ΑΟΕ (της 28.11.2014) έγινε απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης της βλάβης 
του πιεστικού αντλητικού συγκροτήµατος (µάρκας GRUNFOS) της οδού Λυκαβητού της ∆.Ε. Άνοιξης 
στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη 
Σωτήρη, δεδοµένου ότι η λειτουργία του εν λόγω πιεστικού συγκροτήµατος είναι απαραίτητη για την 
επαρκή πίεση του νερού στην περιοχή Ανθέων και την τροφοδοσία της δεξαµενής της οδού Σάµου 
της ∆.Ε. Άνοιξης, και επειδή η επισκευή του χαλασµένου πιεστικού αντλητικού συγκροτήµατος µπορεί 
να γίνει µόνο από εξωτερικό συνεργείο και όχι από τους υδραυλικούς του δήµου. 
 
Έκτοτε, ο κ. ∆εληγιάννης ολοκλήρωσε τις εργασίες επισκευής και προσκόµισε τη συνηµµένη 
προσφορά για ποσό 3.350,00 € πλέον 23% ΦΠΑ (770,50 €) δηλαδή 4.120,50 €, για υλικά και εργασία 
(επισυνάπτοντας προσφορές εξουσιοδοτηµένου συνεργείου επισκευών του οίκου κατασκευής του 
αντλητικού συγκροτήµατος).  
 
Συγκεκριµένα, επί του χαλασµένου τετραπλού αντλητικού συγκροτήµατος έγιναν 
o Επισκευή της αντλίας νο1 (αντικατάσταση: µηχανικού στυπιοθλήπτη, shaft seal, o-ring, ρουλεµάν 

και τεσσάρων βαλβίδων αντεπιστροφής. Συµπεριλαµβάνεται και η εργασία επισκευής.), 
o Επισκευή της αντλίας νο3 (αντικατάσταση: µηχανικού στυπιοθλήπτη, shaft seal, o-ring, κούπα 

αντλίας SR, ρουλεµάν. Συµπεριλαµβανέται και η εργασία επισκευής.),  
o Αντικατάσταση 11 φλαντζών περµανίτου 3’’,  
o Εργασίες επισκευής διαρροής νερού από την έξοδο του ενός αντλητικού, εργασίες εξάρµωσης για 

επισκευή και επανατοποθέτηση των αντλητικών νο1 και νο3, αντικατάσταση τεσσάτων βαλβίδων 
αντεπιστροφής, έλεγχος, ρυθµίσεις, δοκιµές. 

 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για  
1. την έγκριση της δαπάνης 4.120,50 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και  
2. τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2015)  
µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0006 µε ονοµασία «Υδραυλικές Εργασίες Αντλιοστασίων, ∆εξαµενών και 
Αγωγών Ύδρευσης». 
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