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Σωτηρίτσα 14-7-2010

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 209 του N.3463/2006.
2) Τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 23 της αριθμ. 11389/1993 απόφασης 
του 
    Υπουργού Εσωτερικών (Ε.Κ.Π.Ο.ΤΑ.).
3) Την  Αρίθμ. 2/2010 απόφαση της Δημαρχιακής Επιτροπής, με την οποία έγινε    
     ψήφιση πιστώσεων , του προϋπολογισμού εξόδων έτους 2010
4) Την  γνωμοδότηση επιτροπής αξιολόγησης.
5) Τις τεχνικές προδιαγραφές της προμήθειας.
6) Το γεγονός ότι η δαπάνη της προμήθειας είναι μέχρι 15.000 ευρώ.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 520 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Παπαδημητρίου Γ. Κυριάκος

2) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 1,145 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τσαπαρέγκας Αντ. Ηλίας

3) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 1.869.60€, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μπελόγιας Θ. Γεώργιος 

4) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 493 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τσίμπος Κλεομ. Θεμιστοκλής

5) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 481 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Α. Βεργουλίας-Δ. Πρίκας Ο.Ε

6) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 5,059 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Δ. Διονυσόπουλοι & Σια Ο.Ε



7) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 85 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

    στον   Αγγελούλης Αντ. Γεώργιος

8) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 1132 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κατσαντάμης Κ. Βασίλειος

9) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 4,297 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Σδρόλιας Χρ. Θωμάς

10)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 32 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τσέλιος Χ. Σταύρος

11)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 19 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κουκορίνη- Λιακοπούλου Ο.Ε

12)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 107 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ανθόπουλος Χ. –Μπόστας Ν. Ο.Ε

13)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 267 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στην   RAM   Τεχνική κατασκευαστική.  

14)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 1,741 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κυρίτσης Γ.Αχιλλέας

15)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 500 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Αγγελούλης Γεώργιος & Σια Ο.Ε

16)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 94 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καζακλάρη Λ. Βασιλική

17)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 759 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μπάτζι Ο.Ε

18)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 249 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Αφοι Γκουντόπουλοι –Κ. Βούζας Ο.Ε

19)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 2707 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πουρέγκας Κ. Γεώργιος

20)Τη διενέργεια προμήθειας Σκυροδέματος 



Πρϋπολογισμού 4.103 €, (ΚΑΕ 30-7332.06) με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Σκυρόδεμα Αγιάς Ε.Π.Ε

21)Τη διενέργεια προμήθεια αναλώσιμων   H  /  P     
         προϋπολογισμού 2.060 €, (ΚΑΕ 10-6265) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   COMPULAND A.E.

22)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών 
         προϋπολογισμού 4.602 €, (ΚΑΕ 30-7332.07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Θ Μακροδήμος-Δ. Χασιώτης Ο.Ε.

23)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 3.109 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κατέλας Κ. Αντώνιος

24)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων καθαριότητας
         πρϋπολογισμού 71 €, (ΚΑΕ 20-6634) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πλατσάς Β. Παναγιώτης

25)Τη διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών
         πρϋπολογισμού 7.634 €, (ΚΑΕ 20-7325.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ηλεκτρονική Θεσσαλίας Ε.Π.Ε

26)Τη διενέργεια προμήθειας Υλικών 
         πρϋπολογισμού 2.030 €, (ΚΑΕ 30-7332.07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μαλαχτάρης Ι. Απόστολος

27)Τη διενέργεια προμήθειας Υλικών
         πρϋπολογισμού 740 €, (ΚΑΕ 35-6654) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τακούδης Σπ. Θεοφάνης

28)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 2.537 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ευσταθίου Τρ. Χρυσοβαλάντης

29)Τη διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικών Υλικών 
         πρϋπολογισμού 5.256 €, (ΚΑΕ 10-6614)με απευθείας ανάθεση, 

     στον  Λεδάκη Παντελή

30)Τη διενέργεια προμήθειας Υλικών 
         πρϋπολογισμού 125 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γιαννακός Π.- Λώλου Α Ο.Ε 

31)Τη διενέργεια προμήθειας Υλικών 
         πρϋπολογισμού 59 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Αφοι Σπυροπούλοι Ο.Ε

32)Τη διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού
         πρϋπολογισμού 139 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ηλεκτροεισαγωγική Λάρισας Α.Ε.

33)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών 



         πρϋπολογισμού 221 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Λίτσιος-Παπαβασιλείου ΒΙΟΣΙΛΑΜ ΕΠΕ

34)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 589 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γρέκας Α-Σιμογιάννης Ι. Α.Β.Ε.Ε

35)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 574 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Λίτσιος-Παπαβασιλείου ΒΙΟΣΜΑΛ Ε.Π.Ε

36)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών 
         πρϋπολογισμού 7.873 €, (ΚΑΕ 25-7326.07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τζερεμές Α. Γεώργιος

37)Τη διενέργεια προμήθειας γραφικής ύλης
         πρϋπολογισμού 1.240 €, (ΚΑΕ 10-6612) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τριανταφύλου Χ. Ελένη

38)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών υγιεινης 
         πρϋπολογισμού 334 €, (ΚΑΕ 20-6633) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ανατολή μον. Ε.Π.Ε.

39)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων καθαριότητας
         πρϋπολογισμού 865 €, (ΚΑΕ 20-6634) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Δρόσο Κ. Αθανάσιο

40)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών 
         πρϋπολογισμού 125 €, (ΚΑΕ 30-7332.07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γιαννακός Π. – Λόλου Α. Ο.Ε.

41)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 209 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Praktiker

42)Τη διενέργεια προμήθειας ετοίμων ενδυμάτων
         πρϋπολογισμού 370 €, (ΚΑΕ 15-6472) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Συντζάκης Κ. Δημήτριος

43)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων Η/Ρ
         πρϋπολογισμού 41€, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Παπακώστας Άρης & ΣΙΑ Ο.Ε.

44)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων 
         πρϋπολογισμού 283 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   MARKET HOUSE AE

45)Τη διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών
         πρϋπολογισμού 3.486 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   aerial. Net



46)Τη διενέργεια προμήθειας οικοδομικών υλικών
         πρϋπολογισμού 8.804 €, (ΚΑΕ 30-7323.24) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μακροδήμος Δ. Ιωάννης

47)Τη διενέργεια προμήθειας ασφαλτοσκυροδέματος
         πρϋπολογισμού 13.396 €, (ΚΑΕ 30-7323.17) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Εργοασφαλτική

48)Τη διενέργεια προμήθειας υποβρύχιων υλικών
         πρϋπολογισμού 16.102 €, (ΚΑΕ 25-7326.07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τζερεμές Α. Γεώργιος

49)Τη διενέργεια προμήθειας πυροσβεστήρων
         πρϋπολογισμού 315 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μπέλλος Αντ. Στέφανος

50)Τη διενέργεια προμήθειας οργάνων γυμναστικής
         πρϋπολογισμού 2.264 €, (ΚΑΕ 15-6661) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   ΟΛΥΜΠΙΑ ΣΠΟΡ

51)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 99 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Αφοί Γεροφώτη Ο.Ε.

52)Τη διενέργεια επισκευής κάδων αποριμάτων
         πρϋπολογισμού 985 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Αγγελόπουλος Δημ. Κωνσταντίνος

53)Τη διενέργεια προμήθειας αρτοποιημάτων
         πρϋπολογισμού 119 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καρδάρα Ι. Ευάγγελο

54)Τη διενέργεια προμήθειας ετοίμων ενδυμάτων
         πρϋπολογισμού 300 €, (ΚΑΕ 20-6682) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   WOODLAND

55)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 605 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ποντίκα Κ. Ιωάννη

56)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων 
         προϋπολογισμού 151 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πασιά Γ. Δημήτριο

57)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 17.602 €, (ΚΑΕ 30-7322.06) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καλόγηρο Απ. Ηλία

58)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων 
         πρϋπολογισμού 73 €, (ΚΑΕ 10-6615.02) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τσεκούρας Δινύσιος &Σια Ε.Ε.



59)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων 
         πρϋπολογισμού 964 €, (ΚΑΕ 10-6612) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τριανταφύλλου Χ. Ελένη

60)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 762 €, (ΚΑΕ 25-7312.04) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Περδίκης Γ. Κωνσταντίνος-Παναγιώτης

61)Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 6.093 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τσέλνικας Κ. Γεώργιος

62)Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 3.247 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Δουβώρης Βασίλειος

63)Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 30 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Αφοί Γαλατσίδα & ΣΙΑ Ο.Ε.

64)Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 350 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Νάτσης Αρ. Δημήτριος

65)Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 38.817 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κατέλας Κ. Αντώνιος

66)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 90 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Λαρισαική Σαμαρά Α.Ε.

67)Τη διενέργεια προμήθειας 
         πρϋπολογισμού 90 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ντόνας Δημήτριος

68)Τη διενέργεια προμήθειας οικοδομικών υλικών
         πρϋπολογισμού 6.000 €, (ΚΑΕ 30-7323.85) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μακροδήμος Δ. Ιωάννης

69)Τη διενέργεια προμήθειας Σκυροδέματος 
Πρϋπολογισμού 6.556 €, (ΚΑΕ 30-7323.85) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Σκυρόδεμα Αγιάς Ε.Π.Ε

70)Τη διενέργεια προμήθειας     αναλώσιμων   
Πρϋπολογισμού 245 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γκουντάρα Βασιλική

71)Τη διενέργεια προμήθειας     αναλώσιμων   
Πρϋπολογισμού 65 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Φιλίππου Βασιλική



72)Τη διενέργεια προμήθειας     ανταλακτικών  
Πρϋπολογισμού 906 €, (ΚΑΕ 35-6264) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πουρνάρα Νικόλαο

73)Τη διενέργεια προμήθειας     ανταλακτικών  
Πρϋπολογισμού 365 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

    στον   Νταλαμπύρα Αφοί Ο.Ε.

74)Τη διενέργεια προμήθειας     καυσίμων  
     Πρϋπολογισμού 21 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Μιχοπούλου Ανδρομάχη

75)Τη διενέργεια προμήθειας     αναλώσιμων  
Πρϋπολογισμού 116 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καραμανώλη Νικ. @ Σια Ο.Ε.

76)Τη διενέργεια προμήθειας     αναλώσιμων  
Πρϋπολογισμού 1259 €, (ΚΑΕ 10-6614) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πλαίσιο   computers AEBE  .  

77)Τη διενέργεια προμήθειας     ανταλακτικών  
Πρϋπολογισμού  300 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πουρνάρα Νικόλαο

78)Τη διενέργεια προμήθειας     καυσίμων  
Πρϋπολογισμού  870 €, (ΚΑΕ 20-6041) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Περδίκη Κων/νο-Παναγιώτη

79)Τη διενέργεια προμήθειας     καυσίμων  
Πρϋπολογισμού 2.950 €, (ΚΑΕ 20-6041) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κατέλα Αντώνιο

80)Τη διενέργεια προμήθειας     επίπλων  
Πρϋπολογισμού 8.130 €, (ΚΑΕ 815,07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γρέκας-Σιμογιάννης  Ο.Ε.

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές των παραπάνω προμηθειών.

Γ. Η πληρωμή της αξίας των ειδών  του παραπάνω ποσού θα με την έκδοση 
εντάλματος πληρωμής μετά την υποβολή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.

Ο 
Δήμαρχος


