
ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ 

2/2011 

υνεδρίασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Παιδικοί & Βρεφονηπιακοί ταθμοί Δήμου Γέρας» 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΥΑΗ 14/2011 

ΘΕΜΑ: «Έγκριση μελετης για την προμήθεια κρεάτων για το έτος 2011 ποσού 

1.250 €» 

 

ήμερα την 17ην του μηνός Υεβρουαρίου, του έτους 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 

6:00 μ.μ συνήλθε το Διοικητικό υμβούλιο σε δημόσια συνεδρίαση στο κατάστημα 

του Παιδικού ταθμού Παπάδου, ύστερα από την από 2/11.2.2011 της Προέδρου 

του Διοικητικού υμβουλίου που δημοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο και επιδόθηκε με 

αποδεικτικό σε όλους τους υμβούλους σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95, 

96, 97, 98, 100, 240 – 242 του Ν. 3463/2006 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο 7 μελών 

βρέθηκαν παρόντα τα  7. 

 

ΠΑΡΟΝΣΕ       ΑΠΟΝΣΕ 

1. Πολυξένη Καραγιάννη, Πρόεδρος   ΚΑΝΕΝΑ 

2. Γεώργιος Σσουπής, Αντιπρόεδρος    

3. Παναγιώτης Φαραλαμπής 

4. Παναγιώτης Πελεκάνος 

5. Ρεβέκκα Κουτρελάκου 

6. Μαρία Σσουπλάκη 

7. Παναγιώτης Μυστάκας 

 

Εισηγούμενη το θέμα της ημερήσιας διατάξεως η πρόεδρος είπε ότι: «τον 

προϋπολογισμό οικ. έτους 2011 των Παιδικών ταθμών Παπάδου & κοπέλου του 

Γέρας υπάρχουν εγγεγραμμένες πιστώσεις για την προμήθεια κρεάτων – 

πουλερικών ποσού 1250 €. Για τον σκοπό αυτό συντάχθηκαν μελέτες σύμφωνα με 

τις διατάξεις του Ν. 3146/2003 και θα πρέπει σύμφωνα με τις διατάξεις του 

ΕΚΠΟΣΑ να προβούμε στην απευθείας ανάθεση των ανωτέρω ειδών όπως 

περιγράφονται στις μελέτες». 

 

ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟΤΛΙΟ  ΑΥΟΤ ΠΗΡΕ ΤΠ’ ΟΧΗ: 

1. Σην εισήγηση της προέδρου, 

2. Σις διατάξεις του Ν. 3146/2003, 

3. Σις διατάξεις 95, 96, 97, 100, του Ν. 3463/2006, 

4. Σις διατάξεις των άρθρων 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΣΑ & της ΚΤΑ 

27319/18/7/02ΑΑ 

ΑΠΟΥΑΙΖΕΙ 

 Εγκρίνει τις συνταχθείσες μελέτες από τον Διοικητικό Τπάλληλο της 

Δημοτικής Ενότητας Γέρας του Δήμου Λέσβου, Δημήτριο Παπάζογλου, λόγω 

έλλειψης μονίμων υπαλλήλων στους Παιδικούς ταθμούς, για την προμήθεια 

κρεάτων – πουλερικών, που θεωρήθηκαν από την προϊσταμένη Γαλούση 

ταυρούλα. 

 Εγκρίνει τον τρόπο εκτέλεσης με απ’ ευθείας ανάθεση επί των τιμών που 

αναφέρονται στις μελέτες ως εξής: 

 Για την προμήθεια «ΚΡΕΑΣΨΝ – ΠΟΤΛΕΡΙΚΨΝ» προϋπολογισμού 1.250,00 € 

αναθέτει στους ΑΥΑΛΨΝΙΑΣΗ . – ΣΟΤΜΠΑΝΣΖΗ ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ. 



 Η προμήθεια «ΚΡΕΑΤΩΝ – ΠΟΥΛΕΡΙΚΩΝ» θα βαρύνει τον Κ.Α 

15.6481.0002 οικ. έτους 2011 

 Εξουσιοδοτεί την Πρόεδρο για την υπογραφή των συμφωνητικών και έκδοση 

αποφάσεων. 

 

 

ΤΝΣΑΦΘΗΚΕ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΥΕΣΑΙ 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟ  ΤΠΟΓΡΑΥΕ ΣΑ ΜΕΛΗ 

 

 
ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΥΟ 




