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∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        
∆/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 
Πληροφορίες: Α. Παπαδόπουλος 
Τηλέφωνο: 210 800 48 30 

ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

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

Αποκατάσταση της Βλάβης Πιεστικού Μηχανήµατος (Αντλία) στο Αντλιοστάσιο της Λ. 
∆ιονύσου στη ∆ηµοτική 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. 8886/6.4.2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις 6.4.2014, στο αντλιοστάσιο Ροδόπολης, στη 
Λεωφόρο ∆ιονύσου, σηµείωσε βλάβη η αντλία που τροφοδοτεί µε νερό τη δεξαµενή και η 
εξυπηρέτηση γίνεται πλέον µε την εφεδρική αντλία. 
 
Eπειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτροµηχανολογικών – 
υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άµεση ενηµέρωση και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου 
Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας, κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε ο 
ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννης 
Σωτήρης προκειµένου να µεταβεί επί τόπου και να γνωµοδοτήσει για τη σηµειωθήσα βλάβη. 
 
Πράγµατι ο κ. ∆εληγιάννης πήγε επί τόπου και διαπίστωσε ότι χρειαζόταν επισκευή του ηλεκτρικού 
πίνακα (αντικατάσταση 2 ρελέ ισχύος 30KW και γενικός έλεγχος, καθαρισµός και σύσφιξη επαφών). 
 
Επειδή η λειτουργία του αντλιοστασίου δεν µπορεί να βασιστεί στη λειτουργία µόνο µίας αντλίας 
χωρίς εφεδρεία, και επειδή η επισκευή του ηλεκτρικού πίνακα δεν µπορεί να γίνει από τους 
υδραυλικούς του δήµου, ο κ. Αντιδήµαρχος έδωσε προφορική εντολή στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη για 
την άµεση υλοποίηση της εν λόγω επέµβασης.  
 
Κατόπιν τούτου, ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης επισκεύασε τον ηλεκτρικό πίνακα των αντλιών 
(αντικατάσταση 2 ρελέ ισχύος 30KW και γενικός έλεγχος, καθαρισµός και σύσφιξη επαφών) και στη 
συνέχεια προσκόµισε στο δήµο τη συνηµµένη προσφορά για ποσό 602,70 € συµπεριλαµβανοµένου 
του ΦΠΑ 23%.    
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση της επισκευής του ηλεκτρικού 
πίνακα των αντλιών του αντλιοστασίου της ∆ηµοτικής Ενότητας Ροδόπολης, στη Λεωφόρο ∆ιονύσου, 
στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη 
Σωτήρη, µε βάση τη συνηµµένη προσφορά που προσκόµισε στο ∆ήµο, ποσού 602,70 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.   
 
Επίσης παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, µε χρέωση 
ισόποσου ποσού (602,70 €) στον Κ.Α. 25.6262.0005 µε την ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες 
Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» (ΠΑΥ ………. 2015). 
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