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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 4ο :   Ψήφιση Πίστωσης για τις κατωτέρω προμήθειες-εργασίες-υπηρεσίες:   
                                 4.1:  «Κατασκευή ιστοσελίδας του Δήμου». 

.                                4.2:  «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην Αγία Ελένη Άνω Υανάριου». 

                                 4.3:  «Προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την αποκατάσταση προσόψεων των Δημοτικών κτιρίων».   

                                 4.4:  «Προμήθεια φυσητήρων χορταριών». 

                                 4.5:  «Προμήθεια διχτυών για την απομόνωση του σκαθαριού των φοινίκων». 

                                 4.6:  «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης  προς αντικατάσταση παλαιών».   

                                 4.7:  «Προμήθεια της υποβρύχιας αντλίας της γεώτρησης Μεθάνων». 

                                 4.8:  «Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών». 

                                 4.9:  «υντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

                                 4.10: «Επισκευή - συντήρηση κοινόχρηστων WC - αποχετεύσεων του καταστήματος Δ.Ε. Μεθάνων». 

                                 4.11: «Προμήθεια φίλτρων αέρος για τα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης του Γαλατά  και της Λουτρόπολης 

                                            Μεθάνων». 

 

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 4ο θέμα της ημερησίας διατάξεως 

ανέφερε τα εξής:  

 

ύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72, παρ. 1, περίπτωση δ΄ του Ν. 3852/2010,  την ΕΓΚ. 48/30-12-2008 του 

ΤΠ.Ε, την ΚΤΑ αριθμ. 27319/02 (ΥΕΚ 945/Β/24-07-2002) και το άρθρο 2 παρ.2 γ) δδ του Ν.4013/2011, ο Δήμαρχος  και  

Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής μπορεί να συνάπτει συμβάσεις για τη εκτέλεση προμηθειών-εργασιών-

υπηρεσιών, ύστερα από πρόχειρο διαγωνισμό ή χωρίς διαγωνισμό, εφόσον οι πιστώσεις των προμηθειών-εργασιών-

υπηρεσιών  έχουν  εγγραφεί στον προϋπολογισμό και έχουν ψηφιστεί από τη  Οικονομική Επιτροπή. 

Σα ποσά των  παραπάνω προμηθειών θα πρέπει να περιορίζονται μέσα στα  χρηματικά όρια που προβλέπονται από τις 

κείμενες διατάξεις για την υλοποίηση των παραπάνω, επίσης πρέπει να προηγηθεί  απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

και στην προκειμένη  περίπτωση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα ψηφίσει και θα διαθέσει με την απόφαση αυτή 

σχετικές πιστώσεις, από τον προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.  

http://www.dimosnet.gr/?MODULE=bce/application/pages&Branch=N_N0000000002_N0000000020_N0000000037_N0000011618_N0000014208_S0000068054
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Η  Οικονομική  Επιτροπή αφού  άκουσε όσα εξέθεσε παραπάνω ο αντιπρόεδρος και αφού διαπίστωσε ότι για την 

αποδοτική και απρόσκοπτη λειτουργία  των υπηρεσιών του Δήμου, επιβάλλεται η ψήφιση ορισμένων πιστώσεων οι 

οποίες έχουν εγγραφεί στο σκέλος εξόδων του προϋπολογισμού του Δήμου, βάσει των οποίων ο Δήμαρχος μπορεί να 

αναθέτει με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης μέσα στα  όρια των χρηματικών ποσών που ορίζονται από τις 

κείμενες διατάξεις. 

 

Αποφασίζει  Ομόφωνα  τις ψηφίσεις πιστώσεων των κάτωθι : 

                                 4.1:  «Κατασκευή ιστοσελίδας του Δήμου». 

.                                4.2:  «Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην Αγία Ελένη Άνω Υανάριου». 

                                 4.3:  «Προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την αποκατάσταση προσόψεων των Δημοτικών κτιρίων».   

                                 4.4:  «Προμήθεια φυσητήρων χορταριών». 

                                 4.5:  «Προμήθεια διχτυών για την απομόνωση του σκαθαριού των φοινίκων». 

                                 4.6:  «Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης  προς αντικατάσταση παλαιών».   

                                 4.7:  «Προμήθεια της υποβρύχιας αντλίας της γεώτρησης Μεθάνων». 

                                 4.8:  «Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών». 

                                 4.9:  «υντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων». 

                                 4.10: «Επισκευή - συντήρηση κοινόχρηστων WC - αποχετεύσεων του καταστήματος Δ.Ε. Μεθάνων». 

                                 4.11: «Προμήθεια φίλτρων αέρος για τα Αντλιοστάσια Αποχέτευσης του Γαλατά  και της Λουτρόπολης 

                                            Μεθάνων». 

 

 

 

Α/Α ΣΙΣΛΟ ΤΠΗΡΕΙΑ-ΕΡΓΑΙΑ-ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 

ΚΩΔΙΚΟ 

ΑΡΙΘΜΟ  

(Κ.Α.) 

ΔΑΠΑΝΗ 

ΕΓΚΡΙΘΕΙΑ 

ΑΠΟ 

ΠΕΡΙΥ/ΚΗ 

Δ/ΝΗ Ε € 

ΠΙΣΩΗ 

ΚΩΔΙΚΟΤ 

ΑΡΙΘΜΟΤ (Κ.Α.) 

Ε € ΜΕ Υ.Π.Α. 

1 
Κατασκευή ιστοσελίδας του Δήμου  

 

 

00.6431 

 

 

 

 

11.000,00 

 

 

8.000,00 

 

2 Κατασκευή προστατευτικών κιγκλιδωμάτων στην 

Αγία Ελένη Άνω Υαναρίου 
30.7323.123 5.000,00 3.936,00 

3 Προμήθεια πλαστικών χρωμάτων για την 

αποκατάσταση προσόψεων των Δημοτικών κτιρίων 
10.6662 2.000,00 2.000,00 

4 
Προμήθεια φυσητήρων χορταριών 10.6672 600,00 600,00 

5 Προμήθεια διχτυών για την απομόνωση του σκαθαριού 

των φοινίκων 
10.6654 1.600,00 1.600,00 

6 Προμήθεια πινακίδων οδοσήμανσης  προς 

αντικατάσταση παλαιών 
10.6699.001 3.000,00 3.000,00 

7 Προμήθεια της υποβρύχιας αντλίας της γεώτρησης 

Μεθάνων 
25.7312.068 50.000,00 15.000,00 

8 
Προμήθεια φωτογραφικών μηχανών 10.6652 500,00 300,00 
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9 
υντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 10.6265 1.000,00 1.000,00 

10 Επισκευή - συντήρηση κοινόχρηστων WC - 

αποχετεύσεων του καταστήματος Δ.Ε. Μεθάνων 
70.6262 20.000,00 1.500,00 

11 
Προμήθεια φίλτρων αέρος για τα Αντλιοστάσια 

Αποχέτευσης του Γαλατά  και της Λουτρόπολης 

Μεθάνων 

25.6672 10.000,00 2.010,00 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 85/2015. 

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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