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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 4/22-03-2011 
 

Αριθ.Αποφ. 28/2011 
ΘΕΜΑ: Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και διάθεση πιστώσεων.  

Στους Μολάους, σήμερα, την  22-03-2011  ημέρα Τρίτη  και ώρα 10:30 

π.μ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 

Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς,  ύστερα από την 4423/15-03-

2011 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)              Χαραμής Αντώνιος  

2.   Μαυρομιχάλης Κων/νος                

3.   Ιατρόπουλος Δημήτριος  

4.    Λύρας Χαράλαμπος  

5.   Μαρούσης Χαράλαμπος  

6.   Χριστάκος Σταύρος                                                                                                                                                                                                                                                                    

7.   Παπαδάκης Γεώργιος 

(Αναπληρωματικό μέλος) 

 

 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη 

Νικόλαο. 
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε 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 αποτελούν 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

Τα μέλη της ΟΕ αφού είδαν τις τεχνικές προδιαγραφές των 
προμηθειών που συντάχθηκαν από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου ,τις 
εξειδικευμένες πιστώσεις για τις εν λόγω προμήθειες ,και έλαβαν υπόψη τους 
την παρ. 4 του άρθρου 209 του 3463/2006 και μετά από διαλογική συζήτηση : 
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Εγκρίνει τις τεχνικές προδιαγραφές των κατωτέρω προμηθειών και διαθέτει τις 
ανάλογες πιστώσεις  ως εξής: 
 Του ΚΑ  30-6691.001 για την προμήθεια ασφαλτομίγματος πίστωση 

ποσού 1.180,80€. 
 Του ΚΑ  25-6662.002 για την προμήθεια υλικών ύδρευσης πίστωση ποσού 

3.668,14€. 
 Του Κ.Α 20-6662.001 για την προμήθεια λαμπτήρων φωτισμού πίστωση 

ποσού 6.580,00€. 
 Την προμήθεια γλυκών –στεφάνων για τον εορτασμό της 25ης

 Του Κ.Α 10-6611 για την προμήθεια βιβλίων πίστωση ποσού 342,68€. 
 Μαρτίου. 

 Του Κ.Α 10-6265.003 για την συντήρηση & επισκευή αναμεταδότη στην ΤΚ 
Παντάνασσης πίστωση ποσού 848,70€. 

 Του Κ.Α 10-7133.003 για την προμήθεια επίπλων πίστωση ποσού 
11.463,60€. 

 Του Κ.Α 30-7311.001 για την προμήθεια διαχωριστικών πάνελ πίστωση 
ποσού 14.994,14€. 

 Του Κ.Α 10-6613.001 για την προμήθεια γραφίτη φωτοαντιγραφικών  
πίστωση ποσού 285,00€. 

 Του Κ.Α 10-6612.001 για την προμήθεια χαρτιού φωτοτυπικών πίστωση 
ποσού 1.843,00€. 

 Του Κ.Α 10-6613.002 για την προμήθεια μελανιών εκτυπωτών πίστωση 
ποσού 1.142,50€. 

 Του Κ.Α 10-6613.003 για την προμήθεια εντύπων- μηχανογραφικού 
χαρτιού- αυτογραφικών μπλοκ πίστωση ποσού 3.222,60€ 

 Για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΥ-2438. 

 Για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΙ-2326. 

 Για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ-39704. 

 Για την προμήθεια ανταλλακτικών για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας 
ΚΗΥ-2386. 

 Για την προμήθεια ανταλλακτικών για το μηχάνημα έργου με αριθμό 
κυκλοφορίας ΜΕ-50342. 

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

        
      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       6)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 

Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε  

 
  Δελήγιαννης Νικόλαος 
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