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                                                                                      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

 

Αριθμ. Απόφασης  134 /2015       ΘΕΜΑ: «Έγκριση προμήθειας υφασμάτινων τυπωμένων  

                                                                        τσαντών»  
                          

       Πάτμος και στην αίθουσα του Δημοτικού Καταστήματος Χώρας, σήμερα την 8
η
 του μηνός  

Ιουνίου του έτους 2015, ημέρα Δευτέρα  και ώρα  15.00  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο Πάτμου κατόπιν της αριθμ. 4188/4-6-2015 εγγράφου προσκλήσεως του 

Προέδρου του, επιδοθείσα σε κάθε ένα εκ των Συμβούλων, σύμφωνα με  το άρθρο 67 του Ν. 

3852/2010 (ΦΕΚ Α΄/87/7-6-2010). 

 Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία αφού επί συνόλου δεκαεπτά (17) μελών ευρέθησαν παρόντα δώδεκα 

(12), παρισταμένου και του  κ. Δημάρχου. 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΎΜΒΟΥΛΟΙ 

1. ΓΑΜΠΙΕΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 10. ΓΡΥΛΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

2. ΜΑΡΑΒΕΛΙΑΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 11. ΜΑΥΡΩΝΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 

3. ΣΗΜΑΝΤΗΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 12. ΤΣΑΜΠΑΛΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ 

4. ΤΟΥΡΤΟΥΛΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ   

5. ΚΟΚΚΩΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ   

6. ΜΑΥΡΟΥ ΝΟΜΙΚΗ   

7. ΠΕΝΤΕΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ    

8. ΚΑΒΟΥΡΑΣ ΛΑΖΑΡΟΣ   

9. ΕΥΓΕΝΙΚΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ   

ΑΠΟΝΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ, αν και κλήθηκαν νόμιμα  

1. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 2. ΜΑΥΡΟΓΑΛΟΥ ΕΛΕΝΗ 

3. ΚΛΕΟΥΔΗ ΑΝΘΟΥΛΑ 4. ΦΕΓΓΑΡΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 

5. ΣΚΕΜΠΕΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

 

Παρίσταται επίσης η Ελισσαίου Ελένη , Διοικητική υπάλληλος για την τήρηση των πρακτικών. 

    Ο Πρόεδρος  εισηγήθηκε  το 13
ο
 θέμα της ημερησίας διατάξεως κι έθεσε υπόψη του Δημοτικού 

Συμβουλίου:  

1.-Την 289
α
/2014 απόφαση του Δ.Σ περί προγραμματισμού τουριστικής προβολής έτους 2015 

2.-Την εισήγηση της προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής, η οποία 

παρατίθεται παρακάτω: 

«Θέμα: Προμήθεια υφασμάτινων τυπωμένων τσαντών του Δήμου Πάτμου 

___________________________________________________________ 

Ο Δήμος μας χρησιμοποιεί εδώ και χρόνια υφασμάτινες τσάντες που συμβάλλουν στην τουριστική 

προβολή του νησιού μας, διαθέτοντας αυτές τόσο σε επισκέπτες του νησιού όσο και σε τουριστικές εκθέσεις 

όπου λαμβάνει μέρος.  

Στο πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι τα αποθέματα εξαντλούνται ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ την προμήθεια 

υφασμάτινων τυπωμένων τσαντών συνολικού ποσού 2.000,00 Ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ, με 

κριτήριο κατακύρωσης τον υποψήφιο που θα καταθέσει την υψηλότερη σε αριθμό τεμαχίων τσαντών 

προσφορά. 

Ακολουθούν οι τεχνικές προδιαγραφές των τσαντών οι οποίες είναι ίδιες με την προηγούμενη διακήρυξη 

που είχε λάβει χώρα το 2012 (χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η μακέτα θα είναι ίδια): 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΕΣ ΤΥΠΩΜΕΝΕΣ ΤΣΑΝΤΕΣ: 

 Υλικο τσαντας Νon-Woven σε χρωμα εκρου. 

 Διασταση 34Χ10Χ33 με χερουλι.  

 Εκτυπωση: Μονοχρωμη και στις δυο πλευρες 21Χ26. 

 Η μακετα θα συμπεριλαμβανεται στην τιμη και θα δημιουργηθει κατοπιν συνεννοησης με τον Δήμο 

Πάτμου.  

 Η παράδοση αυτών θα γίνει στην Πάτμο σε χώρο που θα υποδειχθεί από τον Δήμο».  
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3.- Τον Κ.Α 70.6615.0005 στον οποίο υπάρχει γραμμένη σχετική πίστωση. 

4.- Την εισήγηση του κ. προέδρου με την οποία εισηγείται την προμήθεια υφασμάτινων τυπωμένων 

τσαντών μέχρι του ποσού των 2.000,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για τις ανάγκες προβολής 

του Δήμου Πάτμου. 

Κατόπιν ο πρόεδρος  κάλεσε το Δημοτικό  Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη του,  

 την εισήγηση του κ. προέδρου,  

 την  εισήγηση  της προέδρου της Επιτροπής Τουριστικής Ανάπτυξης & Προβολής 

 το άρθρο 93 του Νόμου 3463/2006 (Δ.Κ.Κ.),  

 το Νόμο 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010),   

  

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  

 

1.-Την προμήθεια υφασμάτινων τυπωμένων τσαντών μέχρι του ποσού των 2.000,00€, 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

2..-Την υποβολή της μακέτας του υπό προμήθεια είδους στον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού 

(Ε.Ο.Τ) για τη λήψη σχετικής έγκρισης 

3. Τη διενέργεια της υπηρεσίας και τη διάθεση ποσού μέχρι  2.000,00€ από τον Κ.Α 70.6615.0005 

προϋπολογισμού τρέχοντος έτους. 

4.-Την ανάθεση στον κ. Δήμαρχο των σχετικών ενεργειών.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  134/2015 και θα αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο ΔΙΑΥΓΕΙΑ. 

Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το πρακτικό τούτο και υπογράφεται ως εξής. 

     Ο Πρόεδρος                                                                Τα  Μέλη 

     Γαμπιέρης Αντ.                                  Μαραβέλιας Αντ.- Σημαντήρης Ι.- Κάβουρας Λ. 

                                                                Πέντες Ελ.- Ευγενικός Παν.- Μαυρωνάς Σπ. 

                                                                 Γρύλλης Παντ.- Κοκκώνης Ελ- Μαύρου Νομική 

                                                                                     Τσαμπαλάκης Ν. 

                                                       Ακριβές Απόσπασμα 

                                                       Πάτμος, 11/6/2015  

                                                         Ο Δημαρχών                                                                                    

 

                                                     Μαραβέλιας Αντώνης                                                                   
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