
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ  ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ
                                                          A Π Ο Φ Α Σ Η   ΑΡΙΘΜ. 45

Σωτηρίτσα 30-7-2010

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 αναλώσιμων 
         πρϋπολογισμού 73€, (ΚΑΕ 10-6615.02) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τσεκούρα Διονύσιο @ Σια ε.ε.

2) Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 60 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κούρτη Βασίλειο

3) Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 12811 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Δουβώρη Βασίλειο

4) Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 8873 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τσέλνικα Γεώργιο

5) Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 1310 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κατέλα Αντώνιο

6) Τη διενέργεια προμήθειας σωλήνων
         πρϋπολογισμού 1.218€, (ΚΑΕ 8115.07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καράνη Γεώργιο



7) Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών
         πρϋπολογισμού 30 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Σάρος Α.  σια ε.ε.

8) Τη διενέργεια προμήθειας βιβλίου
         πρϋπολογισμού 60 €, (ΚΑΕ 10-6611) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Αρναούτη Δημήτριο

9) Τη διενέργεια προμήθειας βιβλίου
         πρϋπολογισμού 2.954 €, (ΚΑΕ 10-6611) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Βογιατζόγλου Θρασύβουλο

10)Τη διενέργεια προμήθειας γραφικής ύλης
         πρϋπολογισμού 1.554 €, (ΚΑΕ 10-6612) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καλτσά Αχιλέα @ Σια Ο.Ε.

11)Τη διενέργεια προμήθειας απολυμαντικού υγρού
         πρϋπολογισμού 45 €, (ΚΑΕ 20-6633) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ανατολή Μον.ΕΠΕ

12)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 340 €, (ΚΑΕ 30-7323.07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μακροδήμος Χασιώτης Ο.Ε.

13)Τη διενέργεια προμήθειας γλυκών
         πρϋπολογισμού 80 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Δημηρούλη Ευάγγελο

14)Τη διενέργεια προμήθειας γεύματος
         πρϋπολογισμού 1.350 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γκουντάρα Χαρίκλεια

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

     στον   Γουργιώτη Κων/νο

16)Τη διενέργεια προμήθειας γεύματος
         πρϋπολογισμού 1.791 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Φαλίδης Χρήστος @ Σια ΕΠΕ

17)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων
         πρϋπολογισμού 481 €, (ΚΑΕ 10-6613) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πλαίσιο ΑΕΒΕ

18)Τη διενέργεια προμήθειας σκυροδέματος 
         πρϋπολογισμού 26185 €, (ΚΑΕ 30-7332.06) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γκουντάρα Χαρίκλεια

19)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών
         πρϋπολογισμού 7526 €, (ΚΑΕ 35-7332.02) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πουρνάρα Νικόλαο

20)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών



         πρϋπολογισμού 75 €, (ΚΑΕ 20-6671 με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Αγγελούλη Γεώργιο

21)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτκών
         πρϋπολογισμού 966 €, (ΚΑΕ 10-6265) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   COMPULAND   Α.Ε.  

22)Τη διενέργεια προμήθειας  υλικών
         πρϋπολογισμού 529 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καρβουνιάρη Χρήστο

23)Τη διενέργεια προμήθειας  υλικών
         πρϋπολογισμού 10.123 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Σιαφαρίκα Αφοί Ο.Ε.

24)Τη διενέργεια προμήθειας  υλικών
         πρϋπολογισμού 844 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Βιοσιλάμ Ε.Π.Ε.

25)Τη διενέργεια προμήθειας  υλικών
         πρϋπολογισμού 296 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γκάγκα Δημήτριο

26)Τη διενέργεια προμήθειας υπηρεσίας διαφήμισης
         πρϋπολογισμού 2.637 €, (ΚΑΕ 00-6435.03) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ζαρζώνης Ι. Ο.Ε.

27)Τη διενέργεια προμήθειας  λαμπτήρων και ηλ/κυ υλικού
         πρϋπολογισμού 1.375 €, (ΚΑΕ 20-7325.07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον  Ηλεκτρονική Θεσσαλίας ΕΠΕ

28)Τη διενέργεια προμήθειας  ανταλακτικών
         πρϋπολογισμού 1354 €, (ΚΑΕ 20-6671) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πουρέγκα Γεώργιο

29)Τη διενέργεια προμήθειας  υλικών
         πρϋπολογισμού 8050 €, (ΚΑΕ 20-6634) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καρέλια Ε. & Σια Ε.Ε.

30)Τη διενέργεια προμήθειας  υλικών
         πρϋπολογισμού 4550 €, (ΚΑΕ 20-6633) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Καρέλια Ε. & Σια Ε.Ε

31)Τη διενέργεια προμήθειας  καυσίμων
         πρϋπολογισμού 200 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κατέλα Αντώνιο

32)Τη διενέργεια προμήθειας  υλικών   internet  
         πρϋπολογισμού 11.717 €, (ΚΑΕ 8115-07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   ΔΑΛΔΆ Κων/νο.

33)Τη διενέργεια προμήθειας  σφραγίδων
         πρϋπολογισμού 220 €, (ΚΑΕ 10-6612) με απευθείας ανάθεση, 



     στον   Σοφολόγη Ιωάννη

34)Τη διενέργεια προμήθειας γεύματος
         πρϋπολογισμού 1.350 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μπελιά Ρίζο

35)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 536 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Περδίκη Γ.Κων/νο-Παναγώτη

36)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών
         πρϋπολογισμού 30 €, (ΚΑΕ 20-6264) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Τσαπαρέγκα Ηλία

37)Τη διενέργεια προμήθειας ΓΕΎΜΑΤΟς
         πρϋπολογισμού 167 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Μπλούκα Γεώργιο

38)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών
         πρϋπολογισμού 1890 €, (ΚΑΕ 20-6264) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ψάλτα Ευαγγελία

39)Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 100 €, (ΚΑΕ 20-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   N  άτσης Δημήτριος  

40)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών
         πρϋπολογισμού 12300 €, (ΚΑΕ 20-8115,07) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γρέκας-Σιμογιάννης ο.ε.

41)Τη διενέργεια προμήθειας γεύματος
         πρϋπολογισμού 2500 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Γκουντάρα Βασιλική

42)Τη διενέργεια προμήθειας  καυσίμων
         πρϋπολογισμού 203 €, (ΚΑΕ 10-6641) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Περδίκη Κων/νο-Παναγιώτη

43)Τη διενέργεια προμήθειας γεύματος
         πρϋπολογισμού 1.000 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Σπανό Γεώργιο

44)Τη διενέργεια προμήθειας κιγκλιδωμάτων
         πρϋπολογισμού 2.952 €, (ΚΑΕ 30-7326.02) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Φούκα Αναστάσιο

45)Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων
         πρϋπολογισμού 1.580 €, (ΚΑΕ 10-6643) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Σελήνη Νικόλαο

46)Τη διενέργεια προμήθειας καυσίμων



         πρϋπολογισμού 8,410 €, (ΚΑΕ 30-66413) με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Σελήνη Νικόλαο

47)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών συν/σης οχημάτων
         πρϋπολογισμού 987 €, (ΚΑΕ 20-6263) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Νταμπαλέτσιο Κων/νο
48)Τη διενέργεια προμήθειας ανταλακτικών-συν/ση οχημάτων

         πρϋπολογισμού 5.536 €, (ΚΑΕ 20-6263) με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Ολύμπιο Αθανάσιο

49)Τη διενέργεια προμήθειας αντ/κών –συν/ση καυστήρων
         πρϋπολογισμού 1.968 €, (ΚΑΕ 10-6264) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Πλατσά Νικόλαο

50)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων
         πρϋπολογισμού 125 €, (ΚΑΕ 10-6654) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Compuland   Α.Ε.  

51)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων
         πρϋπολογισμού 1.933 €, (ΚΑΕ 10-6612) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Κ.Δαρύσης & Σια  Ο.Ε.

52)Τη διενέργεια νομικές υπηρεσίες
         πρϋπολογισμού 692 €, (ΚΑΕ 00-6111) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ντολούλη Αγγελική

53)Τη διενέργεια προμήθειας αναλώσιμων
         πρϋπολογισμού 2.308 €, (ΚΑΕ 20-6672) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Λιάμτσιο Νικόλαο

54)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών μυοκτονίας
         πρϋπολογισμού 37 €, (ΚΑΕ 20-6633) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   HYGIENE SERVIS   ΕΠΕ.  

55)Τη διενέργεια προμήθειας ηλεκτρολογικών υλικών
         πρϋπολογισμού 3.130 €, (ΚΑΕ 20-7325.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ηλεκτρονική Θεσσαλίας ΕΠΕ

56)Τη διενέργεια προμήθειας ηχητικής κάλυψης εκδήλωσης
         πρϋπολογισμού 4.920 €, (ΚΑΕ 15-6473) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ηλεκτρονική Θεσσαλίας ΕΠΕ

57)Τη διενέργεια δημοσίευση
         πρϋπολογισμού 104 €, (ΚΑΕ 10-6463) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Εφημερίδα «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» 

58)Τη διενέργεια προμήθειας υλικών άρδευσης
         πρϋπολογισμού 10.455 €, (ΚΑΕ 25-6662) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ριζούλη Γρηγόριο & Υιοί Ο.Ε.

59)Τη διενέργεια προμήθειας απολυμαντικού υλικού
         πρϋπολογισμού 134 €, (ΚΑΕ 20-6633) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ανατολή Μον.ΕΠΕ



60)Τη διενέργεια προμήθειας λογισμικού
         πρϋπολογισμού 1.750 €, (ΚΑΕ 10-7131) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Δ.Ο.Μ.Υ. ΑΕ

61)Τη διενέργεια προμήθειας επίπλων
         πρϋπολογισμού 6.891 €, (ΚΑΕ 10-6662) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Ροντούλη Νικόλαο

62)Τη διενέργεια νομικές υπηρεσίες
         πρϋπολογισμού 1.188 €, (ΚΑΕ 00-6111) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Αργύρη Ανδρομάχη

63)Τη διενέργεια Προμήθεια εντύπων
         πρϋπολογισμού 2.214 €, (ΚΑΕ 10-6613) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Παπαδημητρίου Βασίλειος

64)Τη διενέργεια Προμήθεια σκυροδέματος
         πρϋπολογισμού 619 €, (ΚΑΕ 30-7332.08) με απευθείας ανάθεση, 

     στον   Σκυρόδεμα Αγιάς ΕΠΕ

65)Τη διενέργεια Προμήθεια φωτοαντιγράφων
         πρϋπολογισμού 32 €, (ΚΑΕ 10-6612) με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Καλτσά Αχιιλέα & σια ΟΕ

66)Τη διενέργεια Δημσίευσης στην εφημερίδα « Ημερ. Κήρυκας»
         πρϋπολογισμού 473 €, (ΚΑΕ 00-6463

67)Τη διενέργεια Δημσίευσης στην εφημερίδα « Κόσμος»
         πρϋπολογισμού 495 €, (ΚΑΕ 00-6463

68)Τη διενέργεια Προμήθεια Αναλώσιμων
         πρϋπολογισμού 160 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Δημηρούλη Α. Ευάγγελο

69)Τη διενέργεια Προμήθεια Αναλώσιμων
         πρϋπολογισμού 399.00 €, (ΚΑΕ 15-6471) με απευθείας ανάθεση, 
     στον   Γούτος Ι. Αρης 

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


