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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 16/11-04-2017
Αριθ.Αποφ. 89/2017
ΘΕΜΑ : Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων
προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017.
Στους Μολάους, σήμερα την 11-04-2017 ημέρα Τρίτη

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. 5142/06-04-2017 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
Κανείς

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος)
3.Χριστάκος Σταύρος
4. Σουρλάς Ιωάννης
5. Καλογερίνης Ηλίας
6. Κολλιάκος Ιωάννης
7. Αναγνωστοπούλου Ελένη

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
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
1) Ομόφωνα:
Α) Εγκρίνουν τις τεχνικές προδιαγραφές των προμηθειών οι οποίες

αποτελούν

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.
B) Διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους
κάτωθι:
Κωδικός Αριθμός

Περιγραφή

2017 ως
Ποσό

00-6495.002

Παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

9.500,00

20-7325.031

Επεκτάσεις-παραλλαγές δημοτικού φωτισμού ΔΕ
Μολάων

2.201,02

30-6262.009

Προμήθεια χημικών και λοιπών αναλωσίμων
υλικών για τη λειτουργία του Βιολογικού
καθαρισμού κλπ ΔΕ Μονεμβασίας
Προμήθεια μηχανήματος –πύλαρ για αυτόματη
παροχή ύδατος και ρεύματος στην ΤΚ Γέρακα
Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Μολάων

30-6262.010

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Ασωπού

25-6633.004

25-7135.015

30-6262.012

30-6262.013

6.755,52
10.000,00
7.440,00
16.000,00

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Ζάρακα
6.000,00

Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Μονεμβασίας

3.000,00
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30-7135.002

30-7135.047

10-6615.004

Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων ,ΚΟΚ και
κατόπτρων.
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικού
μεταλλικού κλωβού για την ηλεκτρογεννήτρια του
Δημαρχείου Μολάων

1.569,70

2.480,00

Βιβλιοδετήσεις υπηρεσιακών βιβλίων -εντύπων

744,00

10-6691.002

Προμήθεια ειδών σημαιοστολισμού και
φωταγωγήσεων

637,36

20-7325.008

Σύνδεση με το δίκτυο της ΔΕΗ

10-7133.003

Προμήθεια γραφείων και λοιπού εξοπλισμού

30-6662.015

Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΔΕ
Βοιών

2.521,01

30-7323.090

Κατασκευή καλντεριμιού στο Κάστρο
Μονεμβασίας (Συνεχιζόμενο έργο)

7.199,56

Έξοδα κηδείας

1.000,00

10-6062

00-6733.001

64-7323.001

64-7333.004

25-6262.006

Χορήγηση χρηματικών βοηθημάτων σε κατοίκους
Αντιπλημμυρικά έργα χείμαρρων και δημοτικού
οδικού δικτύου περιοχής Νεάπολης Βοιών
( Συνεχιζόμενο έργο) .
Αποκατάσταση ζημιών οδικού δικτύου
αρμοδιότητας Δήμου Μονεμβασίας Ν. Λακωνίας
που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 7ης
Σεπτεμβρίου 2016
Αποκαταστάσεις εκτάκτων βλαβών στα δίκτυα
ύδρευσης.

570,15

496,77

2.400,00
204.093,78

700,000,00

8.717,20

2)Κατά πλειοψηφία:
Διαθέτουν τις παρακάτω πιστώσεις του προϋπολογισμού οικ. έτους 2017 ως κάτωθι:
Κωδικός Αριθμός
00-6823.001

Περιγραφή
Πληρωμή τόκων για το έργο (Κατασκευή δικτύων
αποχέτευσης Κάστρου «Απόφαση Εφετείου
Τρίπολης»)

Ποσό
5.211,00
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45-7336.019
30-7323.086
30-7326.002
25-7413.015

Επισκευή οστεοφυλακίου ΤΚ Ελίκας
Ασφαλτοστρώσεις Δήμου
Εργασίες αποκατάστασης ανωδομής εντός
εξομοιούμενης ζώνης Λιμένα Μονεμβασίας του
Δήμου Μονεμβασίας
Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων οχετών
περιοχής «Μπράμου» ΔΚ Μολάων

7.200,00
200.000,00
123.000.00
54.224,61

Το μέλος της Ο.Ε κ. Αναγνωστοπούλου για τους ανωτέρω Κ.Α του προϋπολογισμού
οικ. έτους 2017 δήλωσε παρών.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

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

