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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ

Αρηζ. Απόθ: 9/2013

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
από ηο 4 πραθηηθό ζσλεδρίαζες ηες Οηθολοκηθής Επηηροπής ηοσ
Δήκοσ Κάζοσ
ο

Θέκα : Επηζθεσή αληιίας θαη προκήζεηας πιαζηηθώλ εσζύγρακκωλ ζωιήλωλ από PVC σπέρ
βαρέως ηύποσ ζηο αληιηοζηάζηο ΙΩΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ (ΑΝΣΙΠΕΡΑΣΟ).
ηελ Κάζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 19ε Φεβξνπαξίνπ 2013 εκέξα Σξίηε θαη ώξα
12:00 ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Δήκνπ Κάζνπ, κεηά από ηειεθσληθή
πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ
παξόληα -5 - κέιε:

1.
2.
3.
4.
5.

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο
Επαγγειία Δεκεηξίνπ, Αληηπξόεδξνο
Μαξία Φξαγθνύιε, Μέινο
Κσλζηαληίλνο Μελάο, Μέινο
Εκκαλνπήι νθίιιαο, Μέινο

ΑΠΟΝΣΕ
1.- Ηιίαο Γαιαλάθεο, εθηόο Κάζνπ
2.- Μελάο Ιεξνκόλαρνο, εθηόο Κάζνπ

Ο Πξόεδξνο πξόηεηλε ηελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, ζεσξώληαο ην θαηεπείγνλ θαη θάιεζε ην ώκα λα
απνθαζίζεη γηα ην θαηεπείγνλ ηνπ ζέκαηνο.
Σν ώκα δέρζεθε λα ζπδεηεζεί ην ζέκα σο θαηεπείγνλ.
Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην ζέκα εμέζεζε όηη:
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή κε ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 72 παξ.1δ ηνπ Ν.3852/2010 θαζίζηαηαη θαη’
εμαίξεζε αξκόδηα, εθόζνλ ζπληξέρεη εμαηξεηηθά επείγνπζα πεξίπησζε, λα απνθαζίδεη γηα ηελ
απεπζείαο αλάζεζε έξγσλ ζε εξγνιεπηηθή επηρείξεζε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 9 παξ. 2
πεξ. β ηνπ Π.Δ/ηνο 171/87 θαζώο θαη πξνκεζεηώλ ηνπ άξζξνπ 23 παξ. 1 ηνπ ΕΚΠΟΣΑ, όπσο επίζεο
θαη ηεο παξνρήο ππεξεζηώλ θαη εθπόλεζεο κειεηώλ, ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο, εθηόο αλ
ην Δεκνηηθό πκβνύιην έρεη δηαθξαηήζεη ηε ζρεηηθή αξκνδηόηεηα κε εηδηθή απόθαζή ηνπ ή ε
Οηθνλνκηθή Επηηξνπή έρεη παξαπέκςεη ηε ιήςε ηεο ζρεηηθήο απόθαζεο ζην Δεκνηηθό πκβνύιην.
ην Δήκν καο έρεη παξαζηεί επηηαθηηθή αλάγθε γηα ηελ απ’ επζείαο αλάζεζε
α. επηζθεπήο κίαο αληιίαο CAPRARI ηύπνπ Ε4ΥΡ40 4/48-V 7/5.5 KW , παξνρήο 7 κ3/ε ζε 82 κέηξα
καλνκεηξηθό, ιόγσ ηεο βιάβεο ηεο αληιίαο λεξνύ ζην αληιηνζηάζην ΙΧΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ
(ΑΝΣΙΠΕΡΑΣΟ).
β. ηεο πξνκήζεηαο πιαζηηθώλ επζύγξακκσλ ζσιήλσλ από PVC ππέξ βαξέσο ηύπνπ ζε
αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ ζηελ γεώηξεζε ΙΧΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ (ΑΝΣΙΠΕΡΑΣΟ) ηνπ
Δήκνπ Κάζνπ ιόγσ ειεθηξόιπζεο.
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Η αλάγθε γηα επηζθεπή είλαη άκεζε θαη επηηαθηηθή γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο θαη επάξθεηαο
ύδαηνο, δηόηη ρσξίο απηήλ ηελ αληιία ζα ππάξρεη πξόβιεκα πδξνδόηεζεο ζην λεζί.
Από έξεπλα αγνξάο, πνπ έγηλε, δηαπηζηώζεθε όηη α) γηα ηελ επηζθεπή ηεο αληιίαο ε εηαηξεία
ΗΛΕΚΡΑΝΣΛΗΣΙΚΗ ΚΙΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ δηαζέηεη ηελ θαηάιιειε ηερλνγλσζία γηα ηελ
επηζθεπή ηεο αληιίαο θαη πξνζέθεξε ηηκή επηζθεπήο 1.482,15 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α.
Η ηηκή επηζθεπήο είλαη ζπκθέξνπζα. β) γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ πιαζηηθώλ επζύγξακκσλ
ζσιήλσλ από PVC ππέξ βαξέσο ηύπνπ ε εηαηξεία ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΑ &ΙΑ δηαζέηεη ην
θαηάιιειν πιηθό ζσιήλσλ PVC θαη πξνζέθεξε ηηκή επηζθεπήο 1.513,80 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ
ηνπ Φ.Π.Α. Η ηηκή επηζθεπήο είλαη ζπκθέξνπζα.
Με βάζε ηα παξαπάλσ θαη επεηδή νη εμαηξεηηθά επείγνπζεο αλάγθεο:
- νθείινληαη ζε γεγνλόηα απξόβιεπηα, δεδνκέλνπ όηη δελ κπνξνύζε λα πξνβιεθζεί από ηνλ Δήκν ε
βιάβε θαη ε θζνξά.
- δελ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ησλ πξνζεζκηώλ πνπ πξνβιέπνληαη γηα ηηο αλνηθηέο, θιεηζηέο ή κε
δηαπξαγκάηεπζε δηαδηθαζίεο κε δεκνζίεπζε πξνθήξπμεο δηαγσληζκνύ.
- νη πεξηζηάζεηο ηεο θαηεπείγνπζαο αλάγθεο ζε θακία πεξίπησζε δελ απνξξένπλ από επζύλε ηνπ
Δήκνπ.
πξνηείλνπκε :
1.-Tελ απ’ επζείαο αλάζεζε επηζθεπήο ζηελ εηαηξεία ΗΛΕΚΡΑΝΣΛΗΣΙΚΗ ΚΙΑΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ , κε βάζε ηελ πξνζθνξά ηεο, γηα ηελ επηζθεπή ηεο αληιίαο CAPRARI ηύπνπ
Ε4ΥΡ40 4/48-V 7/5.5 KW , παξνρήο 7 κ3/ε ζε 82 κέηξα καλνκεηξηθό.
2.-Tελ απ’ επζείαο αλάζεζε ηεο πξνκήζεηαο πιαζηηθώλ επζύγξακκσλ ζσιήλσλ από PVC ππέξ
βαξέσο ηύπνπ ζε αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ ζηελ γεώηξεζε ΙΧΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ
(ΑΝΣΙΠΕΡΑΣΟ) ζηελ εηαηξεία ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΑ &ΙΑ.
3.-Σελ ςήθηζε πίζησζεο ύςνπο 1.482,15€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25/6262.1,ηελ ςήθηζε πίζησζεο
ύςνπο 1.513,18€ ΚΑ 6694.1 ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ. έηνπο 2013.
Η Οηθνλνκηθή Επηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο :
1. Σελ εηζήγεζε ηνπ Αληηδεκάξρνπ θνπ Κνπξηαληάθε Γεσξγίνπ
2. Σελ εμαηξεηηθά επείγνπζα αλάγθε γηα ιόγνπο δεκόζηαο πγείαο αθνύ ρσξίο ηελ αληιία απηή δελ
κπνξεί λα ιεηηνπξγήζεη ην αληιηνζηάζην ύδξεπζεο ΙΧΑΝΝΗ ΠΑΠΑΚΑΝΑΚΗ (ΑΝΣΙΠΕΡΑΣΟ).
3. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010
4. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 72 παξ. 1δ ηνπ Ν.3852/2010
5. Σνλ Πξνϋπνινγηζκό ηνπ Δήκνπ Κάζνπ θαη ζπγθεθξηκέλα ηνλ ΚΑ 25/6262.1 θαη ΚΑ 6694.1
6. Σελ από 19-02-2013 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΗΛΕΚΡΑΝΣΛΗΣΙΚΗ ΚΙΑΓΙΑ ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ
7. Σελ από 19-02-2013 πξνζθνξά ηεο εηαηξείαο ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΑ &ΙΑ
Αποθαζίδεη

Οκόθωλα:

1.- Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε επηζθεπήο ζηελ εηαηξεία ΗΛΕΚΡΑΝΣΛΗΣΙΚΗ ΚΙΑΓΙΑ
ΕΜΜΑΝΟΤΗΛ, κε βάζε ηελ ηερλνγλσζία θαη ηελ πξνζθνξά ηεο, γηα ηελ επηζθεπή ηεο αληιίαο
CAPRARI ηύπνπ Ε4ΥΡ40 4/48-V 7/5.5 KW , παξνρήο 7 κ3/ε ζε 82 κέηξα καλνκεηξηθό.
2.- Σελ απ’ επζείαο αλάζεζε ζηελ εηαηξεία ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΧΣΑ &ΙΑ, κε βάζε ηελ
πξνζθνξά ηεο, ηελ πξνκήζεηα πιαζηηθώλ επζύγξακκσλ ζσιήλσλ από PVC ππέξ βαξέσο ηύπνπ ζε
αληηθαηάζηαζε ζσιήλσλ.
3.- Φεθίδεη πίζησζε:
α) ύςνπο 1.482,15€ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 25/6262.1 γηα ηελ επηζθεπή ηεο αληιίαο
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β) 1.513,18€ ΚΑ 6694.1 γηα ηελ πξνκήζεηα ησλ ζσιήλσλ από πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ Δήκνπ νηθ.
έηνπο 2013
Η απόθαζε πήξε α/α 9/2013
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
σπ: Γεώργηος Εκκ. Κοσρηαληάθες

ωζηό απόζπαζκα από
ηο βηβιίο πραθηηθώλ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο. Ε ΚΑΟΤ

Γεώργηος Εκκ. Κοσρηαληάθες

ΣΑ ΜΕΛΗ
σπ: Εσαγγειία Δεκεηρίοσ
σπ: Μαρία Φραγθούιε
σπ: Κωλζηαληίλος Μ. Μελάς
σπ: Εκκαλοσήι οθίιιας

