
 

  

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ 

Δ Η Μ Ο Σ  Μ Ε Γ Α Λ Ο Π Ο Λ Η Σ  
 

  
Μεγαλόπολη      13  /  05   /  2015 

  Αρ. Πρωτ.:  7753 
 
ΘΕΜΑ: Απευθείας ανάθεση για την εκτέλεση κατεπείγουσας προμήθειας ανταλλακτικών 

εξαρτημάτων αντλιοστασίων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των αντλιοστασίων της 

Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης 
 

     ΑΠΟΦΑΣΗ   212/ 13 - 05  -  2015 
 

Ο Δήμαρχος Μεγαλόπολης 
 

Έχοντας λάβει υπόψη: 
 
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 «Αρμοδιότητες Δημάρχου» του Ν. 3852/2010 «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα 
Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010 Α΄). 

2) Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 1 και του άρθρου 158 παρ. 7 του Ν. 3463/2006 
«Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»(ΦΕΚ 114/8.6.2006 Α΄). 

3) Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 12 ,13 του Ν. 2286/95 «Προμήθειες του δημόσιου τομέα 
και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (ΦΕΚ 19/1.2.1995 Α΄). 

4) Τις διατάξεις του άρθρου 4 και 23  της αριθμ. 11389/3/19993 Απόφασης του Υπουργού 
Εσωτερικών περί  ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/23-3-1993 Β΄). 

5) Την 27319/02 (ΦΕΚ 945/24-7-2002 Β΄) Απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης . 

6) Τις από 12-05-2015 συνταχθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας, οι οποίες θα 
εγκριθούν με την παρούσα απόφαση. 

7) Την από 12-05-2015 Γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης του άρθρου 46 του 
ΕΚΠΟΤΑ. 

8) Τις βλάβες που  προκλήθηκαν στα τρία αντλιοστάσια της Τοπικής Κοινότητας Ακόβου 
και το αντλιοστάσιο της Τοπικής Κοινότητας Καμάρας της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας 
λόγω πτώσης τάσης του δικτύου ηλεκτρικού ρεύματος ΔΕΗ, με συνέπεια να μην υπάρχει 
δυνατότητα ασύρματης συνεργασίας του αυτοματισμού της δεξαμενής ύδρευσης των 
Τοπικών Κοινοτήτων με τον πίνακα του μοτέρ του αντλιοστασίου, το μοτέρ θα πρέπει να 
ανοίγει και να κλίνει χειροκίνητα με κίνδυνο να καεί λόγω υπερχείλισης, καθώς επίσης και 
να μην γίνεται άντληση του νερού και πλήρωση των δεξαμενών  ύδρευσης.  

9)  Το γεγονός ότι τα υλικά που προμηθεύτηκε ο Δήμος στα πλαίσια της από 22  Ιανουαρίου 
2014 με α.π. 1038 υπογεγραμμένης σύμβασης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού, έχουν 
εξαντληθεί και δεν δύνανται να καλύψουν τις ανάγκες του Δήμου. 

10) Τη συσσώρευση αναγκών του Δήμου σε ηλεκτρολογικό υλικό που προέκυψαν από τον 
άγονο πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την 
κάλυψη πάγιων  αναγκών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Μεγαλόπολης» της 24ης 
Φεβρουαρίου 2015 και από τον επαναληπτικό πρόχειρο διαγωνισμό της 9ης Απριλίου 2015 
στον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες έχουν απορριφθεί από την επιτροπή διαγωνισμού και 
έχουν υποβάλει ενστάσεις με αποτέλεσμα να καθυστερεί η ανάδειξη προμηθευτή. 
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11) Την εξασφάλιση της αναγκαιότητας ύδρευσης και  την προστασία της ποιότητας του 
νερού ύδρευσης  των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων Ακόβου  και Καμάρας.  

12) Την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου,  η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, για 
την πρόληψη και αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών.  

13) Για την απρόσκοπτη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και την αδιάλειπτη παροχή 
υπηρεσιών, την αποτροπή της δημιουργίας άμεσου και προφανούς κινδύνου, καθώς και της 
απειλής άμεσης ζημίας των δημοτικών συμφερόντων,  απαιτείται η άμεση διενέργεια της 
προμήθειας των ανταλλακτικών εξαρτημάτων των αντλιοστασίων των Τοπικών 
Κοινοτήτων Ακόβου και Καμάρας, της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου 
Μεγαλόπολης.  

 

Αποφασίζει 
 

1. Τη διενέργεια της κατεπείγουσας προμήθειας «Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων 

αντλιοστασίων για την κάλυψη κατεπειγουσών αναγκών των αντλιοστασίων της Δημοτικής 

Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης»,  για  την εξασφάλιση της αναγκαιότητας 
ύδρευσης και  την προστασία της ποιότητας του νερού ύδρευσης  των κατοίκων των 
Τοπικών Κοινοτήτων Ακόβου  και Καμάρας,  καθώς και την κάλυψη των αναγκών της 
αντιπυρικής περιόδου,  η οποία έχει ήδη ξεκινήσει, για την πρόληψη κι αντιμετώπιση των 
δασικών πυρκαγιών, και λόγω της συσσώρευσης αναγκών του Δήμου σε ηλεκτρολογικό 
υλικό που προέκυψαν από τον άγονο πρόχειρο διαγωνισμό προμήθειας «Προμήθεια 
ηλεκτρολογικού υλικού για την κάλυψη πάγιων  αναγκών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Μεγαλόπολης» της 24ης Φεβρουαρίου 2015 και από τον επαναληπτικό πρόχειρο 
διαγωνισμό της 9ης Απριλίου 2015 στον οποίο όλοι οι συμμετέχοντες έχουν απορριφθεί από 
την επιτροπή διαγωνισμού και έχουν υποβάλει ενστάσεις με αποτέλεσμα να καθυστερεί η 
ανάδειξη προμηθευτή. 
 
2.  Εγκρίνει  τις  από 12-05-2015 συνταχθείσες Τεχνικές Προδιαγραφές της προμήθειας, 
που αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.  

3. Την με απευθείας ανάθεση εκτέλεση της κατεπείγουσας προμήθειας με τίτλο 
«Προμήθεια ανταλλακτικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων για την κάλυψη κατεπειγουσών 

αναγκών των αντλιοστασίων της Δημοτικής Ενότητας Φαλαισίας του Δήμου Μεγαλόπολης», 
συνολικού ποσού  5.071,29 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %, με τη σύναψη 
σύμβασης  με  τον ανάδοχο προμηθευτή Παναγοπούλου Ανδριανή  με  Α.Φ.Μ. 157602596 
Δ.Ο.Υ.  Τρίπολης, για  την εξασφάλιση της αναγκαιότητας ύδρευσης και  την προστασία της 
ποιότητας του νερού ύδρευσης  των κατοίκων των Τοπικών Κοινοτήτων Ακόβου  και 
Καμάρας,  καθώς και την κάλυψη των αναγκών της αντιπυρικής περιόδου,  η οποία έχει ήδη 
ξεκινήσει, για την πρόληψη κι αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών. 

Αναθέτει την εκτέλεση της προμήθειας στον ανάδοχο προμηθευτή όπως  
περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα: 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΕΙΔΟΣ 

ΜΟΝΑΔΑΣ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ (€) 

ΔΑΠΑΝΗ 
(€) 

1 Πομπός Ρ.Τ. 620 με κεραία  Τεμάχια 4 850,00 3.400,00 

2 
Επιτηρητής εναλλάκτης 2 
αντλιών  Ρ.Τ. 418 

Τεμάχια 3 25,00 75,00 

3 
Επιτηρητής δικτύου τάσης Ρ.Τ. 
433 

Τεμάχια 4 22,00 88,00 

4 Επιτηρητής Ρ.Τ. 612 Β  Τεμάχια 2 180,00 360,00 

5 Επιτηρητής  Ρ.Τ. 611 Α1 Τεμάχια 4 50,00 200,00 

ΣΥΝΟΛΟ 4.123,00 

ΦΠΑ 23% 948,29 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 5.071,29 

ΑΔΑ: ΩΕΞ3ΩΛ8-1ΚΜ



4. Η τοποθέτηση των ανταλλακτικών εξαρτημάτων αντλιοστασίων θα γίνει  από 
ηλεκτρολόγους υπαλλήλους του Δήμου Μεγαλόπολης χωρίς επιπλέον αμοιβή.  
 
5. Ο προμηθευτής υποχρεούται στην παράδοση της εν λόγω προμήθειας  αμέσως μετά την 
υπογραφή της Σύμβασης και η καταβολή της δαπάνης θα γίνεται με την έκδοση χρηματικού 
εντάλματος πληρωμής και με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά, τα οποία θα υποβάλει ο 
προμηθευτής.  
 
6. Η δαπάνη που θα προκύψει από τη λήψη της παρούσας απόφασης θα βαρύνει τον Κ.Α. 
20-6662.001 των εξόδων του Προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2015, μετά από 
αναμόρφωση, σύμφωνα με την παρ. 7 του άρθρου 158 του Κ.Δ.Κ.. 
 

 

 
Ο   

Δήμαρχος Μεγαλόπολης 
 
 
 
 

  Διονύσιος  Παπαδόπουλος 
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