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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 12/13-03-2017
Αριθ.Αποφ. 59/2017
ΘΕΜΑ : Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων
προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017.
Στους Μολάους, σήμερα την 13-03-2017 ημέρα Δευτέρα

και ώρα 11:00 π.μ στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 3582/13-03-2017 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
1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Αναγνωστοπούλου Ελένη

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)
3.Χριστάκος Σταύρος
4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία δεν παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη
των μελών της τα εξής:
Σύμφωνα με την περιπτ. δ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η Οικονομική
Επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει
το Δημοτικό συμβούλιο.
Η Οικονομική επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του
προϋπολογισμού είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση, κατά τη διάρκεια
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του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση
που μπορεί να παίρνεται είτε στην αρχή είτε και κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους,
ανάλογα με το είδος και το χρόνο που πρέπει να πραγματοποιηθεί η δαπάνη.

Έπειτα

από την έγκριση του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 (αρ. πρ. 247354/π.ε2016/24-012017 ΑΔΑ 78ΩΡΟΡ1Φ-ΜΝΟ) για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου, και προκειμένου να
εκτελεστούν διάφορες εργασίες & προμήθειες του 2017, εισηγούμαι να ψηφίσουμε τις
παρακάτω πιστώσεις και να εγκρίνουμε τις τεχνικές περιγραφές των προμηθειών που
συντάχθηκαν από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου.
Τα μέλη της ΟΕ αφού είδαν τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών που
συντάχθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, τις εξειδικευμένες πιστώσεις, και
έλαβαν υπόψη τους την περίπτ. δ της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 , και έλαβε
υπόψη της την παρ. 4 του άρθρου 209 του 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση
Αποφασίζουν ομόφωνα
Α) Εγκρίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών οι οποίες αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
B) Διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως
κάτωθι:
Κωδικός Αριθμός
10-6253
20-6253

25-6252
25-6253

30-6252

30-6253

Περιγραφή
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων

Ποσό
2.200,00

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
3.800,00
Ασφάλιστρα μηχανημάτων –τεχνικών
εγκαταστάσεων

1.000,00

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
3.500,00
Ασφάλιστρα μηχανημάτων –τεχνικών
εγκαταστάσεων

1.500.00

Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων
1.500,00

20-6264.013

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών (ΕΚΤΑΚΤΗ)

25-6263.009

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών (ΕΚΤΑΚΤΗ)

3.195,16

2.675,04
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30-6264.010

30-6264.011

10-6263.010

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών (ΕΚΤΑΚΤΗ)

Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της
προμήθειας ανταλλακτικών (ΕΚΤΑΚΤΗ)
Εργασίες καθαρισμού οχημάτων

20-6264.003

Καθαρισμός απορριμματοφόρων –μηχανημάτων
καθαριότητας

25-6263.006

Εργασίες καθαρισμού οχημάτων

30-6263.008

00-6432.007

Καταχωρήσεις σε έντυπα και ηλεκτρονικά ΜΜΕ
για τουριστική προβολή του Δήμου.

10-6265.001
30-6261.011
70-6162.006
25-6662.005
10-7134.001
30-6662.013
30-7135.031
10-7134.005
00-6432.006

1.000,00
3.500,00

1.000,00

1.500,00
Δαπάνες εκθέσεων στο εσωτερικό και στο
εξωτερικό

10-6162.005

996,60

Εργασίες καθαρισμού οχημάτων

00-6432.001

00-6442

1.350,00

Διοργάνωση συνεδρίων συναντήσεων και
διαλέξεων
Αναβάθμιση –προώθηση των ιστοσελίδων και
μέσων κοινωνικής δικτύωσης του Δήμου.
Συντήρηση και επισκευή Η/Υ κλπ.
Εργασίες συντήρησης αποδυτηρίων Εθνικού
σταδίου Μολάων
Σύμβαση με Κτηνίατρο για εφαρμογή νέων
αρμοδιοτήτων Καλλικράτη
Προμήθεια υλικών για μονώσεις δεξαμενών
ύδατος
Προμήθεια Η/Υ , εκτυπωτών
Fax,φωτοαντιγραφικών κλπ.
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΔΕ
Ζάρακα
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων ΔΕ Ζάρακα
Προμήθεια εφαρμογών πληροφορικής
Τουριστική προβολή του Δήμου πλην
καταχωρήσεων

2.500,00

2.000,00

1.800,00
4.216,00
1.897,20
6.200,00
10.000,00
1.600,00
1.491,15
1.420,00
10.242,40
2.000,00
992,00
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10-6613.001
35-7131-003
10-6691.002
00-6073.001
00-6111
25-6263.003

Προμήθεια γραφίτη –μελανιών
Προμήθεια μηχανημάτων πρασίνου
Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και
φωταγωγήσεων
Δαπάνες επιμόρφωσης προσωπικού
Αμοιβές δικηγόρων και συμβολαιογράφων για
υποθέσεις του Δήμου
Προμήθεια ελαστικών μεταφορικών μέσων και
λοιπών μηχανημάτων (συνεχιζόμενη σύμβαση0

721,53
549,01
1.000,00
160,00
20.000,00
1.000,00

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
2) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
3) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
5) ΚΟΛΛΙΑΚΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

