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 ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ:  Απευθείας Ανάθεση Αποκατάστασης Βλάβης σε Ηλεκτροβάνα στο  

Αντλιοστάσιο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆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. 26109/7.8.2014 έγγραφο της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς, το οποίο 
επισυνάπτεται στο παρόν, έγινε γνωστό ότι το απόγευµα της Τετάρτης 6 Αυγούστου 2014 
κάηκε και δεν λειτουργεί (συνέπεια της πτώσης κεραυνών) η κεντρική ηλεκτροβάνα της 
δεξαµενής πόσιµου νερού της ∆ηµοτικής Ενότητας ∆ροσιάς, µε αποτέλεσµα να µείνει όλη η 
περιοχή από νερό. Παρά το ότι οι υδραυλικοί του ∆ήµου απεκατέστησαν χειροκίνητα τη 
λειτουργία της ηλεκτροβάνας και είναι στη θέση «ανοικτή», θα πρέπει πλέον να λειτουργεί 
όλο το 24ωρο χειροκίνητα µε επίβλεψη υδραυλικού, για να µην υπερχειλίσει η δεξαµενή, κάτι 
το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο. 
 
∆εδοµένου 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, να ελέγξει το πρόβληµα που παρουσιάστηκε και να το επιδιορθώσει, 
π.χ. επισκευή ή αντικατάσταση ηλεκτροβάνας, επισκευή ηλεκτρικού πίνακα, κλπ. 
 
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για την απευθείας ανάθεση της αποκατάστασης της 
βλάβης της κεντρικής ηλεκτροβάνας της δεξαµενής πόσιµου νερού της ∆ηµοτικής Ενότητας 
∆ροσιάς, στον ιδιώτη τεχνικό ηλεκτρο-υδραυλικών εγκαταστάσεων συστηµάτων ύδρευσης κ. 
∆εληγιάννη Σωτήρη. 
 
Το ακριβές κόστος θα κοινοποιηθεί στο ∆ήµο από τον κ. ∆εληγιάννη µε την ολοκλήρωση των 
εργασιών και κατόπιν θα κοινοποιηθεί στην Οικονοµική Επιτροπή προκειµένου να γίνει η 
έγκρισή της δαπάνης και η διάθεσης της σχετικής πίστωσης. 
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