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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Από το πρακτικό 3/18-4-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 18 η του μηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα
12:00΄ η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,
ύστερα από τη με αριθμό 474/12-4-2012 πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής,
που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό
στους συμβούλους που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για
συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα 7 μέλη
της Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης

Αριθ.Απόφ 12/2012
ΘΕΜΑ 2o ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:

Στο ΚΑ 30/7135.05 του προϋπολογισμού 2012 έχουμε εγγράψει πίστωση 4.000,00 για
προμήθεια κάδων απορριμμάτων . .
Σας καλώ να προβούμε στην ακριβή περιγραφή της προμήθειας αυτής και να διαθέσουμε
την πίστωση σύμφωνα με την περ δ) της παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση του Προέδρου , τις διατάξεις
του νόμου 2286/95, του Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών των ΟΤΑ , την 27319/18-7-2002
κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών , Δημόσιας Διοίκησης –Αποκέντρωσης και
Ανάπτυξης ,την παρ 3 του άρθρου 22 του Ν 3536/2007, την περ δ) της παρ.1 του αρ 72 του Ν
3852/10 και έκανε διαλογική συζήτηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την προμήθεια
 κάδων επίστυλων 30lt χ 2 με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: ύψος 1320 mm, πλάτος
730 mm, ειδική ενισχυμένη βάση στήριξης με βίδες στριφώνια ή τσιμέντο (ταχείας
πήξεως), ασφάλεια με τριγωνική κλειδαριά κατά DIN 22417, δυνατότητα τοποθέτησης
εσωτερικού κάδου για εύκολη εκκένωση των απορριμμάτων, δυνατότητα τοποθέτησης
σταχτοδοχείου ,δυνατότητα τοποθέτησης μονού , διπλού ή τριπλού κάδου ανά κολώνα ,
αυτοκόλλητο με το λογότυπο ή τα στοιχεία του φορέα ιδιοκτησίας. Ενδεικτική ποσότητα
14
 Κάδων απορριμμάτων 660 lt με τα εξής τεχνικά χαρακτηριστικά: Χωρητικότητα 660 Lt,
ύψος 1360mm, πλάτος 767 mm, μέγιστο ύψος 1200 mm, βάρος 44 kg, κωνικής μορφής
για εύκολη εκκένωση κατά την ανατροπή τους, ειδικές ενισχυμένες βάσεις ανάρτησης,
χειρολαβές ασφαλείας για ασφαλή και εύκολη μετακίνηση, πώμα αποχέτευσης για την
εκροή υγρών κατά το πλύσιμο, τοξοειδούς ή επίπεδου σχήματος με ενισχυμένες
αρθρώσεις και νευρώσεις, κατασκευασμένο να κλείνει ερμητικά, βαρέως τύπου ,
περιστροφής 360ο με μεταλλική ζάντα και συμπαγές ελαστικό διαμέτρου 200mm, φρένο
τύπου ποδόφρενου στην εμπρός πλευρά του κάδου για εύκολη ακινητοποίηση του.
Ενδεικτική ποσότητα 5
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ΑΔΑ: Β496ΩΡ4-ΤΣΞ
Διαθέτει πίστωση 4.000,00 στο ΚΑ 30/7135.05 για την προμήθεια των ανωτέρω κάδων.
Η απόφαση έλαβε α.α. 12/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό
3/18 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ -ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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