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Νο 16/13-07-2012 
 

Αριθ.Αποφ.  178/2012 
ΘΕΜΑ:   Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων προμηθειών του Δήμου. 
 
       Στους Μολάους, σήμερα, την  13-07-2012  ημέρα Παρασκευή  και ώρα 10:30 π.μ. 

στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική 

Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  19504/09-07-2012 

πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα 

με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.  

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα τα παρακάτω  μέλη: 

             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1.Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)         Μαρούσης Χαράλαμπος  

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                      Νομίμως κληθείς. 

3. Ιατρόπουλος Δημήτριος 

4. Μαυρομιχάλης Κων/νος   

           

5. Λύρας Χαράλαμπος                             

6. Χαραμής Αντώνιος  

 
     Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο. 
      
       Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης  
ανέφερε  τα εξής: 

Για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου απαιτούνται κάποιες προμήθειες, κατά 
συνέπεια πρέπει η ΟΕ με την απόφαση της αυτή να εγκρίνει  τις τεχνικές περιγραφές 
των προμηθειών που συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου και να 
γίνει η διάθεση των πιστώσεων αυτών. 

Οι τεχνικές περιγραφές είναι αυτές που περιγράφονται στην εισήγηση της 
τεχνικής υπηρεσίας για κάθε προμήθεια χωριστά και συγκεκριμένα (προμήθεια 
εντύπων  )και η οποία αποτελεί  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, η διάθεση της 
εν λόγω πίστωσης έγινε με την αριθ.221/2012 ΑΔΣ. 

Η Ο.Ε. αφού είδε τις τεχνικές προδιαγραφές της ανωτέρω  προμήθειας που 
συντάχθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου,  και έλαβε υπόψη της την παρ. 4 
του άρθρου 209 του 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση : 

       
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 



 
 Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας εντύπων η οποία και 

αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.  
        
    

           Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        
όπως πιο κάτω.     

    
        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       3)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε.    

 

Δελήγιαννης Νικόλαος 
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