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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 6/3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2012

Από το πρακτικό 6/3 -7-2012 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου
Στην Ελαφόνησο σήμερα την 3η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ του έτους 2012, ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 12:00΄ 
η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων,ύστερα 
από τη με αριθμό 917/29-6-2012  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 Οικονομικής  επιτροπής ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ
ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ                                   ΛΙΑΡΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ ΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
-ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος 
για το 1οθέμα της ημερήσιας διάταξης

ΘΕΜΑ 1o : Αριθ. Απόφ. 33/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΒΡΥΧΙΟΥ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ-
ΤΟΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 1ο θέμα είπε:

Το αντλητικό συγκρότημα της μίας εκ των δύο δεξαμενών  (πάνω δεξαμενή) εντός  του νησιού 
έχει παρουσιάσει βλάβη και για την αποκατάστασή της  απαιτείται να γίνει άμεσα  προμήθεια των απα-
ραίτητων υλικών και μηχανημάτων προκειμένου να μην δημιουργηθεί πρόβλημα με την υδροδότηση 
του  νησιού  κατά την αιχμή της τουριστικής περιόδου. Στον ΚΑ 25/6264 του προϋπολογισμού  2012 
έχει εγγραφεί πίστωση 5.000,00 € για Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων, αντλητικών συ-
γκροτημάτων κλπ.

Σας καλώ λοιπόν 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 και τοποθέτηση υλικών και μηχανημάτων για την επισκευή 
του αντλητικού  συγκροτήματος της πάνω δεξαμενής  ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΛΗΤΙΚΟΥ 
ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Μ/Μ ΠΟΣΟΤΗΤ
Α

ΤΙΜΗ ΑΞΙΑ

Υποβρύχιο αντλητικό συγκρότημα με ακροσωλήνιο, προδιαγραφών 
ΕΝ  809: 1998 , EN 60204-1:1997, EN 60034-1:1998, EN 60034-
4:1995, EN 60034-6:1993, EN 60034-7:2001, EN60034-18:1996 
με θυρίστορ/ΡΤ 100 κατά 428-1981 ΙΕΕΕ προδιαγραφών: 
τριφασικός,βραχυκυκλωμένου δρομέα, τάση λειτουργίας 380V /
50Hz ισχύος 10 Ηρ, 4΄΄, για ονομαστική λειτουργία 10 m3/h  σε 
μανομετρικό ύψος 120 μέτρων, στάτορα εσωτερικής επίστρωσης 
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ερμητικά  σφραγισμένο με δυνατότητα αντικατάστασης σε 
περίπτωση βλάβης, απόλυτα επισκευάσιμος, χαλύβδινου 
περιβλήματος, High Efficiency IE2  σύμφωνα με την σχετική 
Κοινοτική Οδηγία 609/2009 και αντλίας ακτινικής ροής υψηλού 
βαθμού απόδοσης ,τοποθετημένη, συνδεδεμένη και σε λειτουργία 

ΤΕΜ 1 2700,00 2.700,00

Αγωγός ΗΟ7RN-F (ΝΥΥ) 4χ4mm τοποθετημένος και 
συνδεδεμένος στο αντλητικό και το πεδίο ισχύος 

ΤΕΜ 85 3,00 255,00

Μούφες σύνδεσης καλωδίου με ρητίνη ΤΕΜ 2 100,00 200,00

Υλικά υδραυλικής σύνδεσης ΤΕΜ 1 120,00 120,00

ΣΥΝΟΛΟ 3.275,00

ΦΠΑ 23% 753,25

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

4.028,25

Η παραλαβή και αυτής της   προμήθειας  θα γίνει από την  επιτροπή που έχει οριστεί με την 20/2012 απόφαση 

Δημοτικού Συμβουλίου  η οποία είναι η εξής  :

               Τακτικά μέλη                                                              Αναπληρωματικά μέλη
      1. Λαλούσης Παναγιώτης                                            Τζερεφού Φραντζέσκα
            2.Αρώνη Φραντζέσκα                                                   Λιάρου Χρυσούλα
3.Παπούλια Τριάς                                                         Μέντη-Καταγά Φραντζεσκούλα
   Πρόεδρος της επιτροπής ορίζεται ο υπάλληλος Λαλούσης Παναγιώτης  με αναπληρωματική την   Τζερεφού 
Φραντζεσκούλα.

             Γραμματέας της επιτροπής ορίζεται η  υπάλληλος Αρώνη Φραντζέσκα    με  αναπληρωματική την 
Λιάρου Χρυσούλα.
• Ψηφίζει πίστωση 4030,00€ εις βάρος του ΚΑ 25/6264 για την προμήθεια  και τοποθέτηση των 

ανωτέρω
 Η απόφαση έλαβε α.α.     33/2012 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 6/3 ΙΟΥΛΙΟΥ  
2012 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ            ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ- ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ -ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Ακριβές Αντίγραφο    ΑΡΩΝΗ ΜΑΡΙΑ του ΣΤ  -ΑΡΩΝΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ  
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