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Α Π Ο  Π Α  Μ Α 

 

Από το 26ο /2015  Πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων. 

 

Θέμα 2ο :   «Έγκριση απόφασης Δημάρχου με αριθμό 375/2015». 

 

τον Γαλατά, σήμερα 20η του μηνός Ιουλίου, του έτους 2015 και ώρα 09:00’ στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου 

Σροιζηνίας-Μεθάνων συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων,  ύστερα 

από την υπ’ αριθμ. 4735/14-07-2015 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 έξι 

(6) μέλη: 

 

                                            ΠΑΡΟΝΣΕ ΑΠΟΝΣΕ 

1. Κωνσταντίνος Καραγιάννης (Πρόεδρος) 

2. Βασίλειος Παντελής 

3. Δέσποινα Μπιστίνα 

4. Μαρίνα Μπακάλη  

5. Δημήτριος αμπάνης 

6. άββας Αθανασίου  

1.     Νίκος – τράτος Δαρσινός 

 

 

Σα πρακτικά τηρήθηκαν από την τυλιανή ταματέλου τακτική υπάλληλο του Δήμου Σροιζηνίας-

Μεθάνων. 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το δεύτερο (2ο) θέμα της ημερησίας 

διατάξεως ανέφερε τα εξής:  

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 375/2015 Απόφαση Δημάρχου με θέμα: : 

Σην απευθείας ανάθεση για τη μεταφορά των αστυνομικών για την φύλαξη των εκλογικών 

τμημάτων του  Δήμου Σροιζηνίας – Μεθάνων,  για τη διενέργεια του Δημοψηφίσματος της 5ης 

Ιουλίου 2015. 

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπ’ όψιν: 

1. Σις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

2. Σην με αρ. 48/73124/30-12-2008 εγκύκλιο του Τπουργείου Εσωτερικών με θέμα: Αρμόδια 

όργανα Ο.Σ.Α. Α΄ βαθμού για προμήθειες που διενεργούνται με απευθείας ανάθεση, 

διαγωνισμό (τακτικό ή πρόχειρο) και με διαπραγμάτευση. 

3. Σις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006 όπως αυτό συμπληρώθηκε με την παρ. 13 

άρθρο 20 του Ν. 3731/08 περί εκτέλεση υπηρεσιών. 

4. Σην με αρ. 35130/739/9-08-2010 Απόφαση Τπ. Οικονομικών (ΥΕΚ 1291/Β΄/11-08-2010) περί 

αναπροσαρμογής χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/1995 στο οποίο 

ορίζονται και τα όρια της απευθείας ανάθεσης καθώς και το με αρ. πρωτ. 21437/5-05-2011 

ερμηνευτικό για το ίδιο θέμα έγγραφο της Δ/νσης Σεχνικών Τπηρεσιών/Γεν. Διεύθυνση 

Σοπικής Αυτοδιοίκησης/ ΤΠ. Ε. Α.Η.Δ. 

5. Σην εξειδικευμένη πίστωση που είναι θα είναι εγγεγραμμένη στον υπό σύνταξη 

προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015 και συγκεκριμένα στον Κ.Α. 10.6413 με τίτλο 

«Μεταφορές προσώπων εν γένει».  
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6. Σην ανάγκη κάλυψης της μεταφοράς των αστυνομικών για την φύλαξη των εκλογικών 

τμημάτων (στην περιφέρεια του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων), καθώς ζητήθηκε από τα 

αστυνομικά τμήματα Πόρου και Γαλατά - επειδή δεν διαθέτουν τα αντίστοιχα οχήματα για 

τη μεταφορά των φρουρών-  η συνδρομή του Δήμου, καθώς ούτε ο Δήμος διαθέτει οχήματα 

για την μεταφορά προσώπων και προκειμένου να μεταφερθούν οι φρουροί στα εκλογικά 

τμήματα για να μη δημιουργηθούν προβλήματα στην ομαλή διεξαγωγή του 

Δημοψηφίσματος της 5ης/07/2015, είναι απαραίτητη η ανάθεση σε ιδιώτη της μεταφοράς των 

φρουρών ως παρακάτω : 04/07/2015 μεταφορά από Γαλατά προς τις  Σ.Κ. Δρυόπης και 

Λουτρόπολης του Δήμου Σροιζηνίας-Μεθάνων και μετά το πέρας της εκλογικής διαδικασίας 

του Δημοψηφίσματος της 5ης/07/2015 από τις ΣΚ Λουτρόπολης και Δρυόπης στον Γαλατά. 

7. Σην προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ.», με 

έδρα το Πόρο,  ΣΚ 18020 τηλ: 22980 25901. 

 

υνολική δαπάνη μεταφοράς διακοσίων πενήντα ευρώ και πενήντα λεπτών (250,00 €) πλέον ΥΠΑ 

13% ήτοι Σριάντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (32,50 €), σύνολο δαπάνης Διακοσίων Ογδόντα 

Δύο ευρώ και Πενήντα λεπτών (282,50 €)  συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α 13%.  

 
8.  Την εισήγηση του προέδρου. 

 

 

Αποφασίζει  Ομόφωνα : 

 

1.       Εγκρίνει την υπ΄ αριθμό 375/2015 Απόφαση του Δημάρχου με την οποία ανάθεσε  στην εταιρεία 

με την επωνυμία : HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ, έναντι του ποσού των διακοσίων 

ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (282,50 €)  συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α 13%.  

2.       Την ανάληψη του ποσού των  διακοσίων ογδόντα δύο ευρώ και πενήντα λεπτών (282,50 €)  

συμπεριλαμβανομένου του Υ.Π.Α 13% από τον Κ.Α. 10.6413 του προϋπολογισμού του Δήμου 

οικονομικού έτους 2015 προκειμένου να γίνει η ανωτέρω πληρωμή. 

3.        Να κοινοποιηθεί η παρούσα απόφαση στα αρμόδια τμήματα προς εκτέλεση τμήματα του 

Δήμου, στην Ο.Δ.Ε. του προγράμματος «ΔΙΑΤΓΕΙΑ» καθώς και στην εταιρεία με την επωνυμία: 

«HELLENIC SUN TRAVEL ΜΟΝ. ΕΠΕ.», με έδρα το Πόρο,  ΣΚ 18020 τηλ: 22980 25901. 

                  

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 83/2015. 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 

ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟ 

 

ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ Δ. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 

 

                  Ο Δήμαρχος Σροιζηνίας-Μεθάνων                         ΣΑ ΜΕΛΗ 

                    και Πρόεδρος της Ο.Ε.                                      1.   Βασίλειος Παντελής                                                                       

Κωνσταντίνος Καραγιάννης                                           2.   Δέσποινα Μπιστίνα 

3. Μαρίνα Μπακάλη 

4. Δημήτριος αμπάνης  

5. άββας Αθανασίου 
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