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ΑΠΟΠΑΜΑ 

Απφ ην Πξαθηηθφ ηεο 7εο   πλεδξίαζεο  ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ηνπ 

Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ Γήκσλ  Σξνηδελίαο θαη Πφξνπ  έηνπο 2022. 

Αξηζκφο απφθαζεο :04/2022 
ΘΔΜΑ: Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο θαη δηάζεζε   
                                           Πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα κε ηίηιν: 
                                           «Πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ κηάκηζε  
                                           Κακπίλαο εκηθνξηεγνχ νρήκαηνο ηχπνπ  
                                           pickup4Υ4» 
  ην Γεκνηηθφ θαηάζηεκα Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ(ρψξνο 

ζηέγαζεο ηνπ πλδέζκνπ) , ζήκεξα Παξαζθεπή 21-10-2022 θαη ψξα11ε 
πξστλή ήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Δθηειεζηηθή Δπηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ , χζηεξα 
απφ ηελ κε αξ. πξση.260/17-10-2022 πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ 
Α..Σ.θαη Πξνέδξνπ ηεο Δ.Δ. θ. Κσλζηαληίλνπ Λίηζα πνπ επηδφζεθε ζηα κέιε 
ηεο Δθηειεζηηθήο Δπηηξνπήο ζχκθσλα κε ην Γ.Κ.Κ. φπσο ηζρχεη ζήκεξα γηα 
ιήςε απφθαζεο ζηα  ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηάηαμεο.  
Ο Πξφεδξνο δηαπίζησζε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν  (3) κειψλ 

Βξέζεθαλ παξφληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

ΠΑΡΟΝΣΑ ΜΔΛΖ                                       ΑΠΟΝΣΑ ΜΔΛΖ 

1.Κσλζηαληίλνο Λίηζαο(Πξφεδξνο)                 νπδείο  

2.Υξπζνχια Γαινπληδή (Αληηπξφεδξνο) 

3.Αλαζηάζηνο Παπαρξήζηνπ (κέινο) 

Ο Πξφεδξνο εηζεγνχκελνο ην 1ν ζέκα  ηεο εκεξήζηαο 
δηάηαμεο:«Έγθξηζε αλαγθαηφηεηαο θαη δηάζεζε  Πίζησζεο γηα ηελ πξνκήζεηα 
κε ηίηιν: 
«Πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ κηάκηζε Κακπίλαο εκηθνξηεγνχ νρήκαηνο  
Σχπνπ pickup 4Υ4» ελεκέξσζε ην ζψκα φηη: 
Κξίλεηαη αλαγθαία ε πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ κηάκηζε Κακπίλαο 
εκηθνξηεγνχ νρήκαηνο Σχπνπ  pickup  4Υ4 κε αλνηρηή θαξφηζα ην νπνίν ζα 
ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ Πνιηηηθήο Πξνζηαζίαο ηνπ 
Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ. 

Γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπ νρήκαηνο έρεη εθπνλεζεί ε ππ’αξηζκ.87/2022 
κειέηε απφ ην ηκήκα Σ.Τ.Ν.Γ Πεξηθ. Δλνη. Πεηξαηψο &Νήζσλ Γ/λζε Σερληθψλ 
έξγσλ Γεληθή Γ/λζεπξ/ζκνχ έξγσλ θαη ππνδνκψλ  ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο, 
Πξνυπνινγηζκνχ 37.200,00επξψ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ Φ.Π.Α 24% ε νπνία 
εγθξίζεθε κε ηελ ππάξηζκ.06/2022 απφθαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ πλδέζκνπ 
(ΑΓΑ:ΦΤΚΞΟΔΑ2-9Λ7) 

ΑΔΑ: 9ΦΧ5ΟΕΑ2-12Χ



Τπάξρεη δε εγγεγξακκέλε πίζησζε ζην Πξνυπνινγηζκφ ηνπ 
πλδέζκνπ έηνπο 2022 Κ.Α.30.7132.0001. 

Δηζεγνχκαη  ηελ έγθξηζε ηεο αλαγθαηφηεηαο αγνξάο  ελφο θαηλνχξγηνπ 
κηάκηζε Κακπίλαο εκηθνξηεγνχ νρήκαηνο Σχπνπ pickup 4Υ4 κε αλνηρηή θαξφηζα 
θαη ηελ δέζκεπζε πνζνχ 37.200,00 επξψ ζηνλ Κ.Α.30.7132.0001 ηνπ 
Πξνυπνινγηζκνχ νηθνλνκηθνχ έηνπο 2022 ηνπ Αλαπηπμηαθνχ πλδέζκνπ Γήκσλ 
Σξνηδελίαο θαη Πφξνπ γηα ηελ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο. 

Ζ Δθηειεζηηθή επηηξνπή ηνπ πλδέζκνπ  αθνχ έιαβε ππφςε ηεο ηελ 
εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ 
Απουασίζει Ομόυωνα 
Δγθξίλεη α)ηελ αλαγθαηφηεηα γηα ηελ πξνκήζεηα ελφο θαηλνχξγηνπ κηάκηζεο 
Κακπίλαο εκηθνξηεγνχ νρήκαηνο Σχπνπ pickup 4Υ4 αλνηθηήο θαξφηζαο γηα 
θάιπςε αλαγθψλ πνιηηηθήο πξνζηαζίαο ηνπ Γήκνπ Σξνηδελίαο-Μεζάλσλ 
β)ηελ δηάζεζε πίζησζεο γηα ηελ αλσηέξσ πξνκήζεηα χςνπο 37.200,00 επξψ 
ζε βάξνο ηνπ Κ.Α.30.7132.0001 ηνπ Πξ/ζκνχ ηνπ πλδέζκνπ έηνπο 2022. 
 
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 
 
ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΗΣΑ            ΥΡΤΟΤΛΑ ΓΑΛΟΤΝΣΕΖ 
                                                     ΑΝΑΣΑΗΟ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ 
 
                        ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 
                    Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΤΝΓΔΜΟΤ 
 
 
                      ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΛΗΣΑ 
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