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ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την 

Προµήθεια και Εγκατάσταση ενός καινούργιου Inverter στο Κεντρικό 
Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου (Περιοχή Τρία Πεύκα) 

 
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. 21355/22.7.2015 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου, το 
οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι την Παρασκευή 10.7.2015 το απόγευµα, 
σταµάτησε η υδροδότηση της περιοχής της Αναγέννησης στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ιονύσου 
και, κατόπιν ελέγχου από τους υδραυλικούς του ∆ήµου, διαπιστώθηκε ότι δεν λειτουργούσαν 
τα δύο booster στο αντλιοστάσιο του ∆ήµου που τροφοδοτούν το δίκτυο µε νερό. 
 
Το ίδιο βράδυ πήγε επί τόπου (στο αντλιοστάσιο) το συνεργείο της εταιρίας Αφοί Μαρή ΟΕ 
(του αναδόχου αποκατάστασης βλαβών - συντήρησης του η/µ εξοπλισµού των 
αντλιοστασίων – δεξαµενών του ∆ήµου) και διαπίστωσε βλάβη των (δύο) inverter των (δύο) 
booster που τροφοδοτούν µε νερό την Αναγέννηση. 
 
Την επόµενη ηµέρα, Σάββατο 11.7.2015, κατέστει δυνατή (από την εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ) η 
προσωρινή λειτουργία ενός booster και έτσι µπόρεσε και τροφοδοτήθηκε για κάποιο 
διάστηµα το δίκτυο µε νερό αλλά στη συνέχεια δεν ήταν δυνατή η περαιτέρω λειτουργία του. 
 
∆εδοµένου ότι τα inverter των booster ήταν χαλασµένα, αυτά έπρεπε να αποξηλωθούν και 
να σταλούν για επισκευή, κάτι το οποίο σήµαινε ότι το νωρίτερο που θα επισκευάζονταν 
(στην αντιπροσωπεία) θα ήταν τη ∆ευτέρα 13.7.2015 και θα επανατοποθετούνταν προς 
λειτουργία από Τρίτη 14.7.2015. 
 
Επειδή η περιοχή δεν µπορούσε να µείνει χωρίς νερό δύο, τρεις ή και περισσότερες ηµέρες, 
και δεδοµένου ότι η εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ δεν διέθετε (ως stock) κάποιο εφεδρικό inverter 
για να αντικαταστήσει κάποιο από τα χαλασµένα ούτε και µπορούσε άµεσα (επειδή ήταν 
Σάββατο) να προµηθευτεί κάποιο ώστε να µπορέσει να λειτουργήσει κάποιο από τα booster 
και να τροφοδοτηθεί η περιοχή µε νερό, ο ∆ήµος απευθύνθηκε αναγκαστικά και σε άλλα 
συνεργεία και τελικά ευρέθει ένα άµεσα ετοιµοπαράδοτο, κατάλληλο, inverter από τον κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες. 
 
Κατόπιν σχετικής εντολής του κ. Ζαµάνη, ∆ηµάρχου ∆ιονύσου, ο κ. ∆εληγιάννης 
προµήθευσε, εγκατέστησε και λειτούργησε την Κυριακή 12.7.2015 το εν λόγω inverter (του 
οίκου LG, µοντέλο SV185iP5A-4) για τον έλεγχο των στροφών λειτουργίας του κινητήρα 18,5 
ΚW της µίας αντλίας (booster) και έτσι τροφοδοτήθηκε µε νερό η περιοχή της Αναγέννησης 
από τις 12:00 το µεσηµέρι. 
 



Κατά τα λοιπά σηµειώνεται ότι οι αναγκαίες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης – 
επισκευής του 2ου inverter θα γίνουν από την εταιρία Αφοί Μαρή ΟΕ στα πλαίσια της 
σχετικής σύµβασης που έχει µε το ∆ήµο. 
 
Ο κ. ∆εληγιάννης Σωτήρης προσκόµισε στο ∆ήµο τη συνηµµένη προσφορά για 2.829,00 € 
(προµήθεια ενός inverter και εργασία εγκατάταστασης, ελέγχου, δοκιµών) 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.   
 
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση της προµήθειας και 
εγκατάστασης ενός inverter στο αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ιονύσου στον κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη Ηλεκτροµηχανολογικές Εργασίες, ποσού 2.829,00 €, 
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.    
 
Επίσης παρακαλούµε για την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης, 
µε χρέωση ισόποσου ποσού (2.829,00 €) στον Κ.Α. 25.6262.0005 µε την ονοµασία 
«Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» (ΠΑΥ ………. 2015). 
 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
 
 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΠΑΣΗΣ 
 

 Συντάκτης Προϊστάµενος Υπηρεσίας 
Ύδρευσης 

∆ιευθυντής 

Ονοµ/µο  Π. Αγγελίδης Α. Παπαδόπουλος 
Υπογραφή    
Ηµερ/νία    
 


