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ΠΡΟΣ
τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής Επιτροπής
ΘΕΜΑ:

Απευθείας Ανάθεση Aντικατάστασης Χλωριωτή στη Γεώτρηση Αγίας
Σωτήρας και Συντήρησης των Εγκαταστάσεων Χλωρίωσης των Γεωτρήσεων
Ιππικού Οµίλου, Αγίας Σωτήρας και Γηπέδου της ∆ηµοτικής Ενότητας
∆ιονύσου

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 του ∆ήµου, στα πλαίσια των τακτικών ελέγχων που
πραγµατοποιεί για την καλή λειτουργία κρίσιµων εγκαταστάσεων για την υδροδότηση του
∆ήµου, διαπίστωσε τη ∆ευτέρα 16 Μαρτίου 2015 ότι δεν λειτουργούν οι δοσοµετρικές
αντλίες χλωρίωσης (χλωριωτές) του αντλούµενου νερού, που χρησιµοποιείται ως πόσιµο,
στις γεωτρήσεις του Ιππικού Οµίλου και της Αγίας Σωτήρας της ∆ηµοτικής Ενότητας
Σταµάτας.
Eπειδή ο ∆ήµος δεν διαθέτει τεχνικό προσωπικό εγκαταστάτες - συντηρητές
ηλεκτροµηχανολογικών – υδραυλικών εγκαταστάσεων, ύστερα από άµεση ενηµέρωση για το
συµβάν και τη σύµφωνη γνώµη του αρµόδιου Αντιδηµάρχου Περιβάλλοντος & Πολιτικής
Προστασίας κ. Αναστάσιου Μπάση, ειδοποιήθηκε η εταιρία IV DIAGNOSTICS M.E.Π.Ε.
προκειµένου να µεταβεί επί τόπου και να ελέγξει τους χλωριωτές.
Τεχνικός της εν λόγω εταιρίας πήγε επί τόπου και στη συνέχεια ενηµέρωσε το ∆ήµο ότι και οι
δύο χλωριωτές ήταν χαλασµένοι και χρειάζοταν αντικατάσταση και ότι έπρεπε να γίνει
έλεγχος και συντήρηση όλων των εξαρτηµάτων έκαστης εγκατάστασης χλωρίωσης.
Κατόπιν τούτου, ο κ. Αντιδήµαρχος έδωσε προφορική εντολή στην εταιρία για την άµεση
αποκατάσταση των βλαβών µε την αντικατάσταση των χλωριωτών και την αναγκαία
συντήρηση.
Κατόπιν τούτου, η εταιρία IV DIAGNOSTICS M.E.Π.Ε.
o εγκατέστησε έναν (1) καινούργιο χλωριωτή που παρέλαβε από την αποθήκη του ∆ήµου
στην γεώτρηση του Ιππικού Οµίλου, χωρίς δαπάνη για το ∆ήµο,
o προµήθευσε έναν (1) καινούργιο χλωριωτή και τον τοποθέτησε στην γεώτρηση της Αγίας
Σωτήρας, και
o έλεγξε και συντήρησε, ανάλογα µε τις ανάγκες, όλα τα µέρη κάθε εγκατάστασης
χλωρίωσης, µε βάση τη συνηµµένη προσφορά της (έλεγχος ηλεκτρολογικής
εγκατάστασης και γειώσεων, έλεγχος επιτηρητών ροής και ρύθµιση της δοσοµέτρησης,
καθαρισµός – αντικατάσταση βαλβίδων αναρόφησης – κατάθλιψης, έλεγχος διαρροών
και αντικατάσταση προβληµατικών διασυνδετικών εξαρτηµάτων, εξακρίβωση σωστής
δοσολογίας υποχλωριώδους νατρίου και διόρθωσή της, κλπ).

Με βάση την προσφορά της εταιρίας το κόστος ανέρχεται σε 1.715,00 € πλέον ΦΠΑ, δηλαδή
συνολικά σε 2.109,45 €.
Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούµε για
o την απευθείας ανάθεση αντικατάστασης ενός χαλασµένου χλωριωτή µε καινούργιο στη
γεώτρηση της Αγίας Σωτήρας της δ.ε. Σταµάτας και την απευθείας ανάθεση ελέγχου και
συντήρησης των εγκαταστάσεων χλωρίωσης στις γεωτρήσεις Ιππικού Οµίλου, Αγίας
Σωτήρας και Γηπέδου της δ.ε. Σταµάτας στην εταιρία IV DIAGNOSTICS M.E.Π.Ε.,
o την έγκριση της συνολικής δαπάνης 2.109,45 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%,
για τις ανωτέρω προµήθειες και εργασίες, και
o τη διάθεση ισόποσης πίστωσης 2.109,45 € και την εξόφλησή της (ΠΑΥ ……./2015) µε
χρέωση ποσού 817,95 € (συµπεριλαµβανοµνένου του ΦΠΑ) στον Κ.Α. 25.7131.0009 µε
ονοµασία «Προµήθεια Χλωριωτών» (CPV είδους 42122230-01) και ποσού 1.291,50 €
(συµπεριλαµβανοµνένου του ΦΠΑ) στον Κ.Α. 25.6262.0005 µε τίτλο «Ηλεκτρολογικές
Εργασίες Αντλιοστασίων και ∆εξαµενών» (CPV είδους 45259000-7).
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