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ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ:

Απευθείας Ανάθεση, Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προµήθειας
Μειωτή Πίεσης

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. Η Υπηρεσία Ύδρευσης το τελευταίο διάστηµα (10.3.2015 και 12.3.2015) αντιµετώπισε
δύο όµοιες βλάβες στο δίκτυο ύδρευσης επί της οδού Λακωνίας στον Άγιο Στέφανο, όπου
κοντά στο αµαξοστάσιο και τις δύο φορές υπήρξε διαρροή νερού εξαιτίας θραύσης του
αγωγού ύδρευσης λόγω υπερπίεσης.
Η αποκατάσταση του αγωγού έγινε από τα συνεργεία υδραυλικών του ∆ήµου, αλλά η ζηµιές
προκάλεσαν δικαιολογηµένη αναστάτωση από τη διακοπή νερού στην περιοχή.
Η Υπηρεσία Ύδρευσης προκειµένου να αντιµετωπίσει σε µόνιµη βάση το πρόβληµα της
υπερπίεσης του δικτύου, η οποία προκαλεί τη θραύση του, λόγω παλαιότητας, στα πλέον
αδύνατα σηµεία του, κρίνει σκόπιµη την τοποθέτηση ενός µειωτή πίεσης (διαφραγµατική
βαλβίδα ελέγχου) Φ80 ΡΝ25.
3. Επειδή το συγκεκριµένο υλικό δεν υπάρχει στην αποθήκη του ∆ήµου και ο ∆ήµος την
περίοδο αυτή δεν διαθέτει ενεργή σύµβαση προµήθειας υδραυλικών υλικών, η ∆ιεύθυνση
Περιβάλλοντος ζήτησε και έλαβε τη συνηµµένη προσφορά, για ποσό 1.148,35 €,
συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ, από το κατάστηµα υδραυλικών ειδών ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤ.
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ, προκειµένου τα συνεργεία υδραυλικών του ∆ήµου να υλοποιήσουν µε το εν
λόγω εξάρτηµα, την παρέµβαση που προαναφέρθηκε.
Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για
o την απευθείας ανάθεση της προµήθειας ενός µειωτή πίεσης, δαπάνης 1.148,35 €, στην
εταιρία ΒΟΥΤΣΑΣ ΣΤ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ,
o την έγκριση της δαπάνης 1.148,35 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% (CPV είδους
42131140-9), και
o τη διάθεση σχετικής πίστωσης ποσού 1.148,35 € µε χρέωση του Κ.Α. 25.6662.0001 µε
την ονοµασία «Προµήθεια Υδραυλικού Υλικού (Βάνες, Σωλήνες, Φρεάτια, Υδρόµετρα,
κλπ)».
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