
 

 

 

 

 

Π  Ρ  Α  Κ  Σ  Η  Κ  Ο   7/2011 
 σνεδρίαζη ηης  Οικονομικής Δπιηροπής  

ηοσ ΓHMOY KYΘHPΧN 

 

 

Αριθμός Απόθαζης  47/2011 

ΘΔΜΑ: Πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία αληιηνζηαζίσλ θαη ζηελ πδξνδόηεζε νηθηζκώλ . 
 

              Σηα  Κύζεξα ζήκεξα, 30-6-2011 θαη ώξα 09:30  ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή 

ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ κεηά ηελ από 29-6-2011 έγγξαθε θαηεπείγνπζα  πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ πνπ 

επηδόζεθε ζε θαζέλα από ηα κέιε, ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηοσ N.3852/2010. Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη 

ππάξρεη  λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν 7 κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 5 ήηνη : 

 

ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                          ΑΠΟΤΗΑΕΟΝΣΔ 

1. ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ Aνηιπρόεδρος     1.ΚΟΤΚΟΤΛΖ ΘΔΟΓΧΡΟ Πρόεδρος                   

2. ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ  ΜΗΥΑΖΛ  Σακηικό Μέλος    2.ΛΑΥΑΝΑ ΑΝΣΧΝΗΟ Σακηικό Μέλος 

3. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ        >> 

4. ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ                               >> 

5. ΦΑΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ                         >> 

 

Ο Πξνεδξεύσλ Αληηπξόεδξνο ηεο  Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο  ηνπ Γήκνπ Κπζήξσλ , θήξπμε    

ηελ  έλαξμε  ηεο  ζπλεδξίαζεο  ηεο Δπηηξνπήο θαη αθνύ εηζεγήζεθε ην κόλν ζέκα ηεο εκεξήζηαο 

δηάηαμεο, έζεζε ζηελ θξίζε ηεο επηηξνπήο ην ζρεηηθό εηζεγεηηθό έγγξαθν ζην νπνίν αλαθέξνληαη ηα 

εμήο:    

 Από ηηο επαλαιακβαλόκελεο δηαθνπέο θαη ηελ αζηάζεηα ηεο ηάζεο ηνπ ξεύκαηνο αιιά θαη ηε 

ζπλερή ιεηηνπξγία ησλ αληιηνζηαζίσλ γηα θάιπςε ησλ απμεκέλσλ αλαγθώλ πδξνδόηεζεο, ιόγσ ηεο 

ζεξηλήο πεξηόδνπ πξνθιήζεθαλ αλεπαλόξζσηεο βιάβεο ζηηο αληιίεο ησλ αληιηνζηαζίσλ πνπ 

βξίζθνληαη ζηα  Μαξθεζάθηα ,ζηνλ Κάιακν θαη ζην Πεηξνύλη κε απνηέιεζκα λα κείλνπλ ρσξίο λεξό 

νη νηθηζκνί  Καξβνπλάδεο ,Άγηνο Ηιίαο ,Αιεμαλδξάδεο, Γξπκώλαο, Καινθαηξηλέο ,Πηηζηληάληθα, 

Καιεζπεξηάληθα  Κάιακνο θαη Ξεξνληάκαηα ,Πεηξνύλη ,Γεξαθάξη Αγία Αλαζηαζία θαη Βνπλό. Αθόκα 

θαηά ηελ εμαγσγή ηεο αληιίαο ηνπ Καιάκνπ δηαπηζηώζεθε όηη νη ζσιήλεο ηεο γεώηξεζεο είλαη όιεο 

ζάπηεο θαη ρξήδνπλ αληηθαηάζηαζεο . 

Η επίιπζε ησλ αλσηέξσ πξνβιεκάησλ ζα πξέπεη λα γίλεη άκεζα γηαηί βξηζθόκαζηε ζε 

ηνπξηζηηθή πεξίνδν θαη δελ είλαη δπλαηό έλα κεγάιν ηκήκα ηνπ λεζηνύ λα είλαη ρσξίο πδξνδόηεζε , γηα 

ην ιόγν απηό παξαθαινύκε λα ιάβεηε απόθαζε γηα ηηο ελέξγεηεο πνπ πξέπεη λα γίλνπλ ζρεηηθά. 

            Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ έιαβε ππόςε ηεο ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2010 ζύκθσλα κε ην 

νπνίν κπνξεί αηηηνινγεκέλα λα απνθαζίδεη γηα ηηο πεξηπηώζεηο απ επζείαο αλάζεζεο πξνκεζεηώλ , 

παξνρήο  ππεξεζηώλ, εθπόλεζεο κειεηώλ θαη εθηέιεζεο έξγσλ ζε εμαηξεηηθά επείγνπζεο πεξηπηώζεηο,    

θαη ηελ έξεπλα αγνξάο πνπ έγηλε κεηαμύ ησλ πξνκεζεπηώλ αληιηώλ  (3 πξνζθνξέο )θαη ζσιήλσλ 

γεσηξήζεσλ  (4 πξνζθνξέο) ζηα Κύζεξα .     

             

Α Π Ο Φ Α  Η  Ε Δ Η   ΟΜΟΦΧΝΑ 
            

1.Θεσξεί ην ζέκα θαηεπείγνλ . 

2.Τελ άκεζε θαη επηηαθηηθή αλάγθε ηεο πξνκήζεηαο ηξηώλ (3) αληιηώλ γηα ηα αληιηνζηάζηα πνπ 

βξίζθνληαη ζηα Μαξθεζάθηα, ζην Κάιακν, θαη ην Πεηξνύλη θαη δηαθόζηα (200) κέηξσλ ζσιήλσλ 

γεσηξήζεσλ γηα ηελ γεώηξεζε ηνπ Καιάκνπ, γηα ηελ αληηκεηώπηζε ησλ πξνβιεκάησλ ηεο ιεηηνπξγίαο 

ησλ αληιηνζηαζίσλ πνπ δελ νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ Γήκνπ αιιά ζε γεγνλόηα ηα νπνία δελ ήηαλ 

δπλαηό λα πξνβιεθζνύλ θαη αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηελ αλσηέξσ εηζήγεζε. 

3.Δγθξίλεη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ησλ αληιηώλ θαη ησλ ζσιήλσλ γεσηξήζεσλ πνπ ζπλέηαμε ε 

Τερληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ καο. 



 

 

 

 

 

4.Αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα ησλ αληιηώλ ζηνλ Ννηαξά Νηθόιαν ηνπ Παλαγηώηε πνπ πξνζέθεξε ηελ 

νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά ζπλνιηθνύ πνζνύ 10.701,00 Δπξώ. 

5.Αλαζέηεη ηελ πξνκήζεηα 200 κέηξσλ ζσιήλσλ γεσηξήζεσλ ηνλ Γθνπβνύζε Αλαζηάζην ηνπ Σηαύξνπ  

πνπ πξνζέθεξε ηελ νηθνλνκηθόηεξε πξνζθνξά  ζπλνιηθνύ πνζνύ 4.614,96 Δπξώ  

6.Δγθξίλεη ηηο αλσηέξσ δαπάλεο θαη ςεθίδεη ηε δηάζεζε:  α) πίζησζεο πνζνύ 10.701,00 Δπξώ, από ηνλ 

Κ.Α. 25.7131.01.γηα ηελ πιεξσκή ηεο πξνκήζεηαο αληιηώλ (ζρεηηθή ε από 7-6-2011 πξόηαζε 

αλάιεςεο ππνρξέσζεο). β) πίζησζεο πνζνύ 4.614,96 Δπξώ από ηνλ Κ.Α. 25.7135.04 γηα ηελ πιεξσκή 

ηεο πξνκήζεηαο ζσιήλσλ γεσηξήζεσλ (ζρεηηθή ε από 7-6-2011 πξόηαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο). 

 

 

Απηή  ε  απόθαζε  έιαβε  αύμνληα  αξηζκό 47/2011 

Σπληάρζεθε  ην  παξόλ  πξαθηηθό  θαη  ππνγξάθεηαη σο θαησηέξσ 

 

 

O  ΠPOEΓPEΤΧΝ ΑΝΣΗΠΡΟΔΓΡΟ  T A   M E Λ H 

 

 

 

 

 

 

 

ΛΟΤΡΑΝΣΟ ΔΜΜΑΝΟΤΖΛ 

 

1. ΠΡΧΣΟΦΑΛΣΖ ΜΗΥΑΖΛ 

 

2. ΜΔΓΑΛΟΚΟΝΟΜΟ ΝΗΚΟΛΑΟ 

 

3. ΒΔΝΔΡΖ ΣΑΤΡΟ 

 

4.ΦΑΣΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

 


