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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ 

Νο 53/21-11-2017 
Αριθ.Αποφ. 314/2017    

ΘΕΜΑ:  Περί καθορισμού αιτημάτων εκτέλεσης εργασιών –προμηθειών-έργων  οικ. 
Έτους 2017. 
 
         Στους Μολάους, σήμερα την  21-11-2017  ημέρα Τρίτη   και ώρα 10:15 π.μ στο 

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή 

του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα από την αριθ. πρωτ. 26522/17-11-2017 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. Σουρλάς Ιωάννης 

4. Χριστάκος Σταύρος      

5. Καλογερίνης Ηλίας 

6. Αναγνωστοπούλου Ελένη 

 

 

          Κολλιάκος Ιωάννης 

 

 

           

          

        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 



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.   

     Συνεχίζοντας ο κ. πρόεδρος ανέφερε ότι σύμφωνα με το Π.Δ  80/2016 «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους διατάκτες» αναφέρεται μεταξύ άλλων στο άρθρο 4 τα εξής: « ο 

αρμόδιος διατάκτης (Οικονομική Επιτροπή) στις περισσότερες των περιπτώσεων για τους 

δήμους  συντάσσει τεκμηριωμένο αίτημα ,  το οποίο αποστέλλει στην οικονομική 

υπηρεσία του οικείου φορέα. Στην συνέχεια η αρμόδια σύμφωνα με τις οικείες  

οργανωτικές διατάξεις, οικονομική υπηρεσία συντάσσει σε δύο αντίτυπα το σχέδιο της 

σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης , εφόσον ελεγχθεί ότι το ποσό είναι εντός των 

ορίων της σχετικής πίστωσης , η δαπάνη είναι νόμιμη , δηλαδή αν προβλέπεται ρητά από 

διάταξη νόμου ή εξυπηρετεί την αποστολή του φορέα , η σχετική απαίτηση κατά του 

φορέα δεν έχει παραγραφεί.    

    Κατόπιν των ανωτέρω και 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 & 

έργα ,  εισηγούμαι να συντάξουμε πίνακα αιτημάτων σύμφωνα με το ανωτέρω ΠΔ και να 

το υποβάλλομε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου προκειμένου να προβεί στην 

έκδοση σχεδίου απόφασης ανάληψης υποχρέωσης. 

          Κατόπιν των ανωτέρω τα μέλη της Ο.Ε αφού έλαβαν υπόψη τους :  

 την παρ δ΄της παρ. 1 του  άρθρου  72 του Ν. 3852/10 

 το άρθρο 4 του Π.Δ. 80/2016 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Ν    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

     Την κατάρτιση του πίνακα αιτημάτων  έργων-εργασιών-προμηθειών  προϋπολογισμού 

οικ. Έτους 2017  του Δήμου Μονεμβασίας , και ο οποίος έχει ως εξής:  

      
Κωδικός Αριθμός 

 

 
Περιγραφή 

Ποσό 

25-7412.014 

 
Μελέτη αναβάθμισης τριτοβάθμιας επεξεργασίας , 
προμήθειας και εγκατάστασης εξοπλισμού στην 
ΕΕΛ  Νεάπολης(με σκοπό την απεριόριστη 
άρδευση)   

6.200,00 

25-7413.016 

 
Μελέτη –Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ  της ΕΕΛ 
Δ.Κ Νεάπολης με σκοπό την απεριόριστη  
άρδευση  

5.208,00 
 

25-7413.017 

Μελέτη –Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ  της ΕΕΛ 
οικισμού Πλύτρας ΤΚ Παπαδιανίκων  με σκοπό 
την απεριόριστη  άρδευση 
 

5.208,00 



25-7413.018 

 
Μελέτη –Φάκελος τροποποίησης ΑΕΠΟ  της ΕΕΛ 
Δ.Κ Μολάων  με σκοπό την απεριόριστη  
άρδευση 

5.208,00 

00-8261.001 
 
Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων  241,37 

30-7135.002 

 
Προμήθεια πληροφοριακών πινακίδων , 
πινακίδων ΚΟΚ και κατόπτρων  

1.859,99 

10-6265.002 

 
Συντήρηση και επισκευή  φωτοαντιγραφικών 
μηχανημάτων   

4.540,00 

10-6613.001 
 
Προμήθεια γραφίτη- μελανιών 1.600,00 

30-7323.098 
Διαμόρφωση οχετού όμβριων υδάτων στην ΔΚ 
Νεάπολης ΔΕ Βοιών 7.200,00 

10-6263.006 
Επισκευή μεταφορικών μέσων και λοιπών 
μηχανημάτων συμπεριλαμβανομένης της 
προμήθειας ανταλλακτικών (έκτακτη)  

425,00 

30-6264.010 

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

6.857,62 

 

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

             
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΚΟΚΚΟΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 
                                                                      2)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
                                                                      3)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
                                                                      4)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                      5)ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 
                                                                       

  Ακριβές Αντίγραφο 
Ο Γραμματέας Ο.Ε. 

 
 

Δελήγιαννης Νικόλαος 


