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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

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

Απευθείας Ανάθεση Επισκευής Βλάβης Αντλητικού Συγκροτήµατος στο  
Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου 

 
Σχετικά: 165/2014 Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής 
 
 
Σύµφωνα 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.  
 
Με την 165/2014 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής έγινε απευθείας ανάθεση στον κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, της 
επισκευής της βλάβης ενός αντλητικού συγκροτήµατος του αντλιοστασίου της δεξαµενής 
πόσιµου ύδατος της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου, κατόπιν του µε αρ. πρωτ. 
11826/7.4.2014 εγγράφου της ∆ηµοτικής Ενότητας Κρυονερίου,  µε το οποίο έγινε γνωστό 
ότι την Παρασκευή 4 Απριλίου 2014 σηµειώθηκε η εν λόγω βλάβη και για το λόγο αυτό ο 
υδραυλικός κ. Σκέλας έθεσε σε λειτουργία το εφεδρικό αντλητικό συγκρότηµα. 
 
Στο εν λόγω αντλιοστάσιο υπάρχουν δύο µικρά και δύο µεγάλα αντλητικά συγκροτήµατα, και 
η εν λόγω βλάβη αφορούσε στο ένα µεγάλο. Επειδή οι υδραυλικοί του ∆ήµου δεν µπορούν 
να επισκευάζουν τα εν λόγω µηχανήµατα, ενηµερώθηκε ο Προϊστάµενος Ύδρευσης κ. 
Αγγελίδης Παναγιώτης και ύστερα από προφορική εντολή του Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος 
και Πολιτικής Προστασίας, κ. Κυριάκου Κοντάκη, ειδοποιήθηκε ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης, 
ιδιώτης τεχνικός ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων ύδρευσης, προκειµένου να 
διαγνώσει το πρόβληµα. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης µετέβει στο αντλιοστάσιο την επόµενη ηµέρα (Σάββατο 5.4.2014) και 
διαπίστωσε ότι στο αντλητικό συγκρότηµα µε τη βλάβη δεν λειτουργούσε το inverter, το 
οποίο χρειάζεται αντικατάσταση, και η αντλία, η οποία χρειάζεται επισκευή ή αντικατάσταση, 
ανάλογα µε το είδος του προβλήµατος το οποίο θα διαπιστωνόταν µετά από την 
αποσυναρµολόγησή της. 
 
Επίσης ο κ. ∆εληγιάννης διαπίστωσε ότι ο ηλεκτρικός πίνακας επιλογής λειτουργίας και 
προστασίας των αντλιών παρουσιάζει προβλήµατα (ηλεκτρονική πλακέτα, ρελέ, ηλεκτρονικά 
προστασίας από ξηρά λειτουργία) και χρειάζοταν επισκευή. 
 
Λόγω της ανάγκης για άµεση αποκατάσταση της βλάβης, προκειµένου η περιοχή να έχει 
επαρκή τροφοδοσία µε νερό, δόθηκε εκτολή από τον κ. Κοντάκη στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη 
να εκτοποθετήσει το εν λόγω αντλητικό συγκρότηµα και να αποκαταστήσει το συντοµότερο 
δυνατό τις βλάβες που διαγνώστηκαν. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης προέβει στις απαραίτητες επισκευές, ήτοι: 
o επισκευή αντλίας ΡΝ84-7 και ηλεκτροκινητήρα PLEUGER ισχύος 50W,  
o προµήθεια νέου ρυθµιστή στροφών (inverter) µάρκας LG 75ΗΡ, 



o αντικατάσταση βάνας πεταλούδας Φ150, 
o αντικατάσταση βαλβίδας αντεπιστροφής Φ150, 
o επισκευή ηλεκτρικού πίνακα 
και η συνολική δαπάνη των υλικών και της εργασίας ανήλθε σε 11.439,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ και σχετικά επισυνάπτεται η αναλυτική προσφορά του κ. 
∆εληγιάννη.    
 
Παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και διάθεση ισόποσης πίστωσης  (11.439,00 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία 
«Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών». 
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