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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.

ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

2.

ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

3.

ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ

4.

ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

5.

ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

6.

ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΑΠΟΝΤΕΣ
ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
ΘΕΜΑ11o : Αριθ. Απόφ. 33 /2013 ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ
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Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 11ο θέμα είπε:
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ –ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΚΛΠ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ έχει εισηγηθεί :
Την επισκευή του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου του Δήμου με αριθμό ΚΗΗ 4343 , του
ημιφορτηγού με αριθμό ΚΗΙ 2360, του ημιφορτηγού ΚΗΗ 4311 και του καλαθοφόρου ΜΕ
72851, λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζουν και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές
επιθεώρησης του γραφείου κινήσεως.
Συγκεκριμένα για την επισκευή του απορριμματοφόρου απαιτείται : A) η προμήθεια των εξής
ελαστικών: 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΠΙΣΘΙΑ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 315-80-22,5 GT PRIMEWELL ΤΥΠΟΣ 331
και Β) να γίνουν οι εξής εργασίες: φανοποιεία ,βαφή και σέρβις. Η διαπίστωση των αναγκών
αυτών έγινε ύστερα από τεχνική επιθεώρηση του οχήματος στα συνεργεία της Μαρίας Αν.
Αθανασάκου και του Κυριάκου Αντ. Κοντραφούρη . Το κόστος της επισκευής όπως προκύπτει
από τις προσφορές των συνεργείων είναι 4992,23€ μαζί με ΦΠΑ ( 2360,03 +2632,20) .
Για την επισκευή του ημιφορτηγού ΚΗΗ 4311 απαιτούνται τα κάτωθι ανταλλακτικά:
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 lt, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ , ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΤΑΚΑΚΙΑ,
ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ diesel, ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ , ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 2lt .Η διαπίστωση της ανάγκης αυτής
έγινε ύστερα από τεχνική επιθεώρηση του οχήματος στο συνεργείο του Μηνόπετρα Νικόλαου . Το
κόστος της επισκευής όπως προκύπτει από τη προσφορά του συνεργείου είναι 270,60€ μαζί με
ΦΠΑ .
Για την επισκευή του ημιφορτηγού ΚΗΙ 2360 απαιτούνται τα κάτωθι ανταλλακτικά :
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5lt (10W/40),ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ,
ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ BOSH, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 ΑΗ. Η διαπίστωση των αναγκών
αυτών έγινε ύστερα από τεχνική επιθεώρηση του οχήματος στο συνεργείο του Μηνόπετρα
Νικόλαου . Το κόστος της επισκευής όπως προκύπτει από τη προσφορά του συνεργείου είναι
479,70€ μαζί με ΦΠΑ .
Για την επισκευή του καλαθοφόρου
ΜΕ 72851 απαιτείται Α)η προμήθεια
των κάτωθι
ανταλλακτικών: ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ, 2 ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ (ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ),
ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 3,5 lt ,ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ6lt και Β)η
εργασία τοποθέτησης των ανωτέρω ανταλλακτικών καθώς και ηλεκτροσυγκόλληση εξάτμισης . Η
διαπίστωση των αναγκών αυτών έγινε ύστερα από τεχνική επιθεώρηση του οχήματος στο
συνεργείο του Μηνόπετρα Νικόλαου . Το κόστος της επισκευής όπως προκύπτει από τη
προσφορά του συνεργείου είναι 557,19€ μαζί με ΦΠΑ (446,49 +110,7).
Στον προϋπολογισμό 2013 και στους ΚΑ 10/6263 και στον ΚΑ 20/6263 έχουμε εγγράψει
πίστωση 5.000,00 € και 5.000,00€ αντίστοιχα για Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων.
Σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη του την εισήγηση της Προέδρου τις διατάξεις της
παρ.1 του αρ 72 του Ν 3852/10
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

•

Την επισκευή του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου του Δήμου με αριθμό ΚΗΗ 4343 ,
λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζει όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου
και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές επιθεώρησης του γραφείου κινήσεως.
Συγκεκριμένα να γίνει A) η προμήθεια των εξής ελαστικών: 4 ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΟΠΙΣΘΙΑ
ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ 315-80-22,5 GT PRIMEWELL ΤΥΠΟΣ 331 και Β) να γίνουν οι εξής
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•

εργασίες: φανοποιεία ,βαφή και σέρβις. Ψηφίζει πίστωση 4993,00€ εις βάρος του ΚΑ
20/6263 για την επισκευή του απορριμματοφόρου αυτοκινήτου με αριθμό ΚΗΗ 4343.
Την επισκευή του ημιφορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου μας με αριθμό ΚΗΗ 4311 , λόγω
των προβλημάτων που παρουσιάζει όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου και
σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές επιθεώρησης του γραφείου κινήσεως. Συγκεκριμένα
να γίνει η προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών: ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 6 lt,
ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ , ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΤΑΚΑΚΙΑ, ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΟ diesel, ΥΓΡΑ
ΦΡΕΝΩΝ , ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ 2lt .

•

Την επισκευή του ημιφορτηγού αυτοκινήτου του Δήμου μας με αριθμό ΚΗΙ 2360 , λόγω
των προβλημάτων που παρουσιάζει όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου και
σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές επιθεώρησης του γραφείου κινήσεως. Συγκεκριμένα
να γίνει η προμήθεια των κάτωθι ανταλλακτικών : ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ 5lt (10W/40),ΦΙΛΤΡΟ
ΛΑΔΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΠΕΤΕΛΑΙΟΥ, ΦΙΛΤΡΟ ΑΕΡΟΣ, ΤΑΚΑΚΙΑ ΕΜΠ, ΔΙΣΚΟΠΛΑΚΕΣ
BOSH, ΜΠΑΤΑΡΙΑ 100 ΑΗ.

•

Την επισκευή του καλαθοφόρου ΜΕ 72851 , λόγω των προβλημάτων που παρουσιάζει
όπως αναφέρεται στην εισήγηση του Προέδρου και σύμφωνα με τις αντίστοιχες εντολές
επιθεώρησης του γραφείου κινήσεως. Συγκεκριμένα να γίνει Α)η προμήθεια των κάτωθι
ανταλλακτικών:
ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΙΑΣΤΗΣ,
2
ΣΩΛΗΝΩΣΕΙΣ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ
(ΜΑΡΚΟΥΤΣΙΑ), ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΣ 3,5 lt ,ΦΙΛΤΡΟ ΛΑΔΙΟΥ, ΛΙΠΑΝΤΙΚΑ
ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ6lt και Β)η εργασία τοποθέτησης των ανωτέρω ανταλλακτικών καθώς και
ηλεκτροσυγκόλληση εξάτμισης .

•

Για την επισκευή των ημιφορτηγών ΚΗΗ 4311 και ΚΗΙ 2360 καθώς και του καλαθοφόρου
ΜΕ 72851 ψηφίζει πίστωση συνολικά 1308,00 € εις βάρος του ΚΑ 10/6263 .

Η απόφαση έλαβε α.α. 33 /2013 και αποτελεί ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό 8/27 ΜΑΙΟΥ
2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

Ακριβές Αντίγραφο

