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ΠΡΟΣ 
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 

 
ΘΕΜΑ:  Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης για την Επισκευή της Βλάβης του  

Πιεστικού Αντλητικού Συγκροτήµατος στο Αντλιοστάσιο της ∆εξαµενής 
Ποντίων της ∆ηµοτικής Ενότητας Αγίου Στεφάνου 

 
Σχετικό: 90/2015 ΑΟΕ της 3.4.2015 
 
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 90/2015 ΑΟΕ (της 3.4.2015) έγινε απευθείας ανάθεση επισκευής της βλάβης που 
παρουσιάστηκε στις 11.3.2015 στο πιεστικό συγκρότηµα του αντλιοστάσιου της δεξαµενής 
Ποντίων, που βρίσκεται στην ∆ηµοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου (µε αποτέλεσµα να 
παρουσιαστεί έλλειψη νερού στις περιοχές Ποντίων και Πευκόφυτου που τροφοδοτούνται 
από αυτό) στον κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, ιδιώτη τεχνικό ηλεκτροµηχανολογικών 
εγκαταστάσεων ύδρευσης.  
 
Έκτοτε, ο κ. ∆εληγιάννης ολοκλήρωσε τις εργασίες επισκευής της βλάβης και προσκόµισε τη 
συνηµµένη προσφορά για ποσό 1.845,00 € (συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%) για υλικά 
και εργασία (επισυνάπτοντας τιµοκαταλόγους προµηθευτών για τα κύρια υλικά – εξαρτήµατα 
που χρησιµοποιήθηκαν).  
 
Συγκεκριµένα,  
o αντικατέστησε µε καινούργια την αντλία jockey της εγκατάστασης επειδή η υπάρχουσα 

ήταν χαλασµένη (ισχύς 3ΗΡ, παροχή 6m3/h, µανοµετρικό 47m), 
o αντικατέστησε, λόγω φθοράς, τις µεµβράνες των δύο δοχείων διαστολής 500 lt του 

αντλιοστασίου, και 
o αντικατέστησε, λόγω µη λειτουργίας, τρεις πιεζοστάτες, τον ηλεκτρονικό επιτηρητή και τα 

ηλεκτρόδια ελέγχου της στάθµης της δεξαµενής. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για  
1. την έγκριση της δαπάνης 1.845,00 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, και  
2. τη διάθεση της σχετικής πίστωσης για την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2015)  
µε χρέωση του Κ.Α. 25.6262.0005 µε ονοµασία «Ηλεκτρολογικές Εργασίες Αντλιοστασίων, 
∆εξαµενών και Αγωγών Ύδρευσης». 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ 
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