
                                          
 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
 ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 20/10-05-2017 
Αριθ.Αποφ. 117/2017    

ΘΕΜΑ : Περί διάθεσης πιστώσεων – έγκριση τεχνικών προδιαγραφών διαφόρων 
προμηθειών του Δήμου οικ. Έτους 2017. 
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  10-05-2017  ημέρα Τετάρτη   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. 6450/05-05-2017 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              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος) 

2. Κόκκορης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος) 

3.Χριστάκος Σταύρος   

4. Σουρλάς Ιωάννης 

5. Καλογερίνης Ηλίας  

6. Κολλιάκος Ιωάννης 

7. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

              Κανείς 

 

         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 

του οικονομικού έτους, ή να διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση 
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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.ε2016/24-01-

2017 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 Περιγραφή Ποσό 

 
30-6262.011 

 
Συντήρηση αγροτικών δρόμων ΔΕ Βοιών 
 

24.800,00 

25-6662.017 
 

 
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για 
την ΔΕ Μολάων. 
 
 

15.000,00 

25-6662.018 
  

Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για 
την ΔΕ Ζάρακα. 
 

15.000,00 

         25-6662.019 
Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για 
την ΔΕ Βοιών. 
 

15.000,00 

25-6662.020 
 

Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για 
την ΔΕ Μονεμβασίας. 
 

15.000,00 

25-6662.021 
 

Προμήθεια εφοδίων ανταλλακτικών ύδρευσης για 
την ΔΕ Ασωπού. 
 

15.000,00 

 
25-6275.002 

 

 
Εργασίες καθαρισμού αυλάκων άρδευσης 
  

3.720,00 

 
10-7134.001 

 

 
Προμήθεια Η/Υ εκτυπωτών ,Fax, 
φωτοαντιγραφικών κλπ. 

4.031,20 

10-6613.001 
 
Προμήθεια γραφίτη-μελανιών 

2.703,20 
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30-6662.016 
 

 
Προμήθεια οικοδομικών και αδρανών υλικών ΔΕ 
Ζάρακα. 

3.294,68 

30-6661.002 
 

 
Προμήθεια χρωμάτων και λοιπών υλικών 
χρωματισμού δημοτικών κτηρίων για την ΔΕ 
Βοιών 

2.500,00 

20-7325.008 
Έκδοση σχεδίου ηλεκτρολόγου για 
ηλεκτροδότηση ακινήτου του Δήμου 
 

250,00 

10-6265.002 
 

Συντήρηση και επισκευή φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων  

1.116,00 

10-7133.003 
 

 
Προμήθεια γραφείων & λοιπού εξοπλισμού 
 
 

815,00 

10-6265.006 
 

Συντήρηση και επισκευή λοιπών μηχανημάτων  
 

700,08 

30-7135.025 
 

 
Προμήθεια και τοποθέτηση προστατευτικών 
κιγκλιδωμάτων ΔΕ Μονεμβασίας 
 

1.080,04 

 
10-6613.003 

 

 
Προμήθεια εντύπων μηχανογραφικού χαρτιού , 
αυτογραφικών μπλοκ κλπ. 

8.779,20 

30-8111 
 

 
Οφειλή αναδρομικών υπαλλήλου της τεχνικής 
υπηρεσίας βάσει δικαστικής απόφασης για τα έτη 
2010 έως 2014 

29.870,00 

70-6041 
 
Τακτικές αποδοχές εκτάκτων υπαλλήλων 
(Ναυαγοσώστης) 

6.000,00 

 
70-6054 

 
Εργοδοτικές εισφορές εκτάκτων υπαλλήλων 
(Ναυαγοσώστης) 

1.800,00 

 
61-7326.001 

 
Αποπεράτωση δημοτικού αθλητικού κέντρου 
πρώην Δήμου Ασωπού 

 
77.408,70 

 

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

         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      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  
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