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ΠΡΑΚΤΙΚΟ 8/ 27  ΜΑΙΟΥ 2013

Από το πρακτικό 8/27-5-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 

Στην Ελαφόνησο σήμερα την  27η  του μηνός Μαΐου  έτους 2013 , ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 12:00΄  η 

Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με 

αριθμό  607/23-5-2013  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:

            Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ

• ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ                  

• ΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                       

• ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

• ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

• ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

• ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

Αριθ.Απόφ  31 /2013  ΘΕΜΑ10ο ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ 

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟΥ ΣΥΡΟΜΕΝΟΥ 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 10ο   θέμα  της ημερήσιας διάταξης είπε:

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩΡ4-ΡΝ0



Με την 30/2013 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΟΣΟΥ 12.200,00 €  ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ) έχει εγγραφεί πίστωση 4.000,00 € στον ΚΑ 30/7135.07  του Προϋπολογισμού  έτους 2013

για ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ .

Σας καλώ να προβούμε στην ακριβή περιγραφή της προμήθειας αυτής και να διαθέσουμε την πίστωση

σύμφωνα με την περ δ) της παρ.1 του άρ 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 τη προμήθεια   ενός πυροσβεστικού συρόμενου ως εξής :

α/α
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΙΔΟΥΣ Τεχνικά χαρακτηριστικά Ποσότ

ητα 

Τιμή μονάδας 

(χωρίς ΦΠΑ)

Σύνολο

1 ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ 

ΣΥΡΟΜΕΝΟ 1500 

ΛΙΤΡΩΝ

Βυτίο 1500lt 

πολυαιθυλένιο, 

ενισχυμένο να αντέχει 

στους κραδασμούς.

Να διαθέτει μεταλλικό 

ντουλάπι για να 

τοποθετείται η μηχανή 

και η μάνικα για την 

καλύτερη προστασία 

από την ζέστη και το 

κρύο το οποίο θα 

ασφαλίζει.

Να έχει χαμηλό κέντρο

βάρους και δυνατότητα

ζεύξης με πίρο και 

μπίλια.  Κινητήρας 

Ιαπωνικής κατασκευής

και αντλία υψηλού 

μανομετρικού 

Ιαπωνικής 

κατασκευής. Με 2 

τεμάχια μάνικες 

1 3.245,00 3.245,00

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩΡ4-ΡΝ0



20μέτρων που όταν 

ενώνονται με 

ταχυσύνδεσμο  να 

γίνονται 40 μέτρ. 

μάνικα με αυλό 

κομπλέ, έτοιμο για 

χρήση.

Όλα τα υλικά  να είναι 

καινούργια και 

αμεταχείριστα.
ΣΥΝΟΛΟ

3245,00
Φ.Π.Α

746,35
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ
3991,35

• Ψηφίζει πίστωση 3.992,00   εις βάρος του  ΚΑ 30/7135.07   του Προϋπολογισμού  έτους 2013 

για την ανωτέρω προμήθεια .

Η απόφαση έλαβε α.α. 31/2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 8/27  ΜΑΙΟΥ    2013 

που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

                                                     ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο      

ΑΔΑ: ΒΕΖΞΩΡ4-ΡΝ0


