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ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής

ΘΕΜΑ:

Απευθείας
Ανάθεση
Αποκατάστασης
Βλάβης
Ηλεκτροβάνας
∆εξαµενής
Γοργοποτάµου και Βλαβών Αυτοµατισµών ∆εξαµενών Παρχάρ, Γοργοποτάµου και
Ρέας στη ∆ηµοτική Ενότητα ∆ροσιάς.

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. (δηµοτικής ενότητας ∆ροσιάς) 42/12.2.2016 έγγραφο του κ. Ποτίδη Χρήστου,
Προέδρου της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς, το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι στις
11.2.2016 παρουσιάστηκε έντονο πρόβληµα στην υδροδότηση (διακοπή νερού) της περιοχής λόγω
βλάβης της ηλεκτροβάνας που τροφοδοτεί τη δεξαµενή Γοργοποτάµου, καθώς επίσης του
αυτοµατισµού ειδοποίησης (των υδραυλικών του ∆ήµου) µέσω κινητής τηλεφωνίας της ίδιας
δεξαµενής κάτι το οποίο δεν επέτρεψε την άµεση κινητοποίηση των υδραυλικών για την έγκαιρη
αντιµετώπιση και περιορισµό των συνεπειών της βλάβης ηλεκτροβάνας.
3. Στη συνέχεια, µε το µε αρ. πρωτ. 3850/17.2.2016 έγγραφο του κ. Ποτίδη Χρήστου, Προέδρου της
∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς, ζητήθηκε η αντικατάσταση της χαλασµένης ηλεκτροβάνας και η
επισκευή των αυτοµατισµών και των τριών δεξαµενών της ∆ροσιάς (Παρχάρ, Γοργοποτάµου και
Ρέας).
4. Ύστερα από άµεση ενηµέρωση του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, και δεδοµένου ότι ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό
εγκαταστάτες - συντηρητές ηλεκτροµηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ειδοποιήθηκε ο κ.
∆εληγιάννης Σωτήρης, ιδιώτης τεχνικός ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης,
προκειµένου να µεταβεί επί τόπου για να ελέγξει και αποκαταστήσει τις προαναφερθείσες βλάβες.
5. Ο κ. ∆εληγιάννης ύστερα από έλεγχο που έκανε διαπίστωσε ότι
• Η ηλεκτροβάνα που τροφοδοτεί τη δεξαµενή της Γοργοποτάµου έχει καεί και απαιτείται
αντικατάστασή της µε καινούργια,
• Ο αυτοµατισµός της δεξαµενής Γοργοποτάµου δεν λειτουργεί και χρειάζεται έλεγχο και
επισκευή,
• Ο αυτοµατισµός της δεξαµενής Παρχάρ είναι πλήρως κατεστραµµένος και απαιτείται
αντικατάστασή του µε καινούργιο,
• Ο αυτοµατισµός της δεξαµενής Ρέας δεν λειτουργεί και χρειάζεται έλεγχο και επισκευή,
Ο κ. ∆εληγιάννης συνέταξε και υπέβαλε το κοστολόγιο για τις ανωτέρω εργασίες (προµήθεια και
εγκατάσταση µίας καινούργιας ηλεκτροβάνας Φ150, προµήθεια και εγκατάσταση ενός καινούργιου
αυτοµατισµού ειδοποίησης µέσω κινητής τηλεφωνίας, επισκευή και αναβάθµιση δύο υπαρχόντων
αυτοµατισµών ειδοποίησης µέσω κινητής τηλεφωνίας), το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, και
ανέρχεται σε 4.674,00 €, συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, µε την επιφύλαξη ότι µπορεί να
απαιτηθεί και κάποια ακόµη επιπλέον δαπάνη ανάλογα µε το τι τυχόν επιπλέον απαιτηθεί ύστερα από
την επανατοποθέτηση των δύο αυτοµατισµών που θα επισκευαστούν.
5. Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την επείγουσα απευθείας ανάθεση
• Προµήθειας και εγκατάστασης µίας καινούργιας ηλεκτροβάνας Φ150 (για την τροφοδοσία της
δεξαµενής της οδού Γοργοποτάµου),
• Προµήθειας και εγκατάστασης ενός (1) καινούργιου αυτοµατισµού ειδοποίησης µέσω κινητής
τηλεφωνίας (για τη δεξαµενή της οδού Γοργοποτάµου),

Ελέγχου και επισκευής δύο (2) αυτοµατισµών ειδοποίησης µέσω κινητής τηλεφωνίας (για τις
δεξαµενές Παρχάρ και Ρέας),
προκειµένου να αντιµετωπιστεί άµεσα, οριστικά και µε το βέλτιστο τρόπο το πρόβληµα στο δίκτυο
υδροδότησης της δηµοτικής ενότητας ∆ροσιάς, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών
εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. ∆εληγιάννη Σωτήρη, µε ενδεικτικό κόστος 4.674,00 €,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, το οποίο επακριβώς θα προσδιοριστεί µε την επαναλειτουργία
των προς επισκευή αυτοµατισµών.
•

6. Η σχετική έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης θα γίνει µε χρέωση του σχετικού Κ.Α. ο.ε.
2016 µε ξεχωριστή απόφαση της Ο.Ε., ύστερα από την έγκριση του π/υ ο.ε. 2016 του ∆ήµου από την
Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αττικής.
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