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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης  

Προϋπολογισµού ο.ε. 2014 για την Επισκευή Βλάβης στο Αντλιοστάσιο 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 το µε αρ. πρωτ. 15259 (Ορθή Επανάληψη)/6.5.2014 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας 
Ροδόπολης, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις 6.5.2014 
παρουσιάστηκε βλάβη σε αντλητικό συγκρότηµα του αντλιοστασίου πόσιµου ύδατος της 
κοινότητας,  και δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - 
συντηρητές ηλεκτροµηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ως αρµόδιος 
Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος έδωσα προφορική εντολή να ειδοποιηθεί ο ιδιώτης τεχνικός 
ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης 
προκειµένου να µεταβεί επί τόπου και να ελέγξει το πρόβληµα που παρουσιάστηκε.  
 
Πράγµατι ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου την εποµένη και διαπίστωσε ότι η διακοπή 
λειτουργίας του αντλητικού συγκροτήµατος οφειλόταν σε βλάβη του ηλεκτρικού πίνακα και 
απαιτούνταν η αλλαγή ρελέ, θερµικών και βοηθητικών συσκευών (χρονικά, κλπ) 
συµπεριλαµβανοµένου ενός γενικού ελέγχου / επισκευής του πίνακα. 
 
Επειδή η εξυπηρέτηση των κατοίκων της Ροδόπολης δεν µπορεί να εξασφαλιστεί µε τη 
λειτουργία ενός µόνο αντλητικού συγκροτήµατος αλλά χρειάζεται να υπάρχει πάντοτε και 
αξιόπιστη εφεδρεία, έδωσα προφορική εντολή στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη για την άµεση 
αποκατάσταση της βλάβης µε την προµήθεια και εγκατάσταση των απαραίτητων νέων 
υλικών στον ηλεκτρικό πίνακα.  
 
Ο κ. ∆εληγιάννης πραγµατοποίησε τη σχετική προµήθεια και τοποθέτηση των απαραίτητων 
ηλεκτρολογικών εξαρτηµάτων στον ηλεκτρικό πίνακα του αντλητικού συγκροτήµατος (3 ρελέ, 
1 θερµικό, 2 χρονικά) και προσκόµισε τη συνηµµένη προσφορά για ποσό 1.168,50 € 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε  
 
1. για την απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης της βλάβης του ηλεκτρικού πίνακα του 

ενός από τα δύο αντλητικών συγκροτηµάτων του αντλιοστασίου της δηµοτικής ενότητας 
Ροδόπολης, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων 
ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, και 

 
2. την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση ισόποσης πίστωσης  (1.168,50 € 

συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ) µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία 



«Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» και την εξόφληση της 
σχετικής δαπάνης (ΠΑΥ ……./2014). 

 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 
 

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ 
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