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Αριθμ. Απόφασης 81/2016 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 10/2016                                                                                                                        

Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά 

ΘΕΜΑ (εκτός ημερήσιας διάταξης): Ψήφιση πίστωσης για «Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Πλατανιά» 
 

 

Στο Γεράνι σήμερα την 04η του μηνός Απριλίου του έτους 2016 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο Δημοτικό κατάστημα η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πλατανιά ύστερα από την 
με αριθμ. πρωτ. 5167/31-03-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010. 
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (5) 
μέλη και ονομαστικά: 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ  

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος) 1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ  

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ 2. Κασσελάκης Ιωάννης  

3. Μαλακωνάκης Ιωάννης   

4. Μαυρογένης Παναγιώτης   

5. Βλαζάκης Χαρίλαος   

Παρών στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών. 

Αιτιολογώντας τους λόγους για τη συζήτηση του θέματος ως προ ημερησίας και με την διαδικασία του 

επείγοντος ο Πρόεδρος της Επιτροπής είπε ότι η Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών υπέβαλε το θέμα 

ψήφισης πίστωσης για την προμήθεια υπόβασης για τη ΔΕ Πλατανιά εκτός ημερησίας διάταξης λόγω της 

επικείμενης πρόσκλησης σε Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, κατά την οποία κρίνεται απαραίτητο 

να περιληφθεί στα προς συζήτηση θέματα η έγκριση διενέργειας της εν λόγω προμήθειας. Η Τεχνική 

Περιγραφή και το Πρωτογενές Αίτημα παραλήφθηκε  από την Οικονομική Υπηρεσία μεταγενέστερα της 

εισήγησης της για ψήφιση πιστώσεων που θα τεθούν προς συζήτηση στη σημερινή (4/4/20106) 

συνεδρίαση της οικονομικής Επιτροπής. 

Κρίνεται ότι η επίσπευση της διαδικασίας (ψήφιση πίστωση και έγκριση προμήθειας) θα συμβάλει στην 

αμεσότερη ανταπόκρισή των υπηρεσιών του Δήμου στις προκύπτουσες ανάγκες. 

Ομόφωνα τα παριστάμενα μέλη της οικονομικής επιτροπής συμφώνησαν το εν λόγω θέμα να συζητηθεί 

με την διαδικασία του επείγοντος και προ ημερήσιας διάταξης. 

Εν συνεχεία ο Πρόεδρος έθεσε υπ’ όψη των μελών την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5423/04-04-2016 εισήγηση της 

Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών η οποία αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης. 

 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  81/2016 

 
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

1. Την εισήγηση του Προέδρου αυτής. 
2. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5423/04-04-2016 εισήγηση της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών 
3. Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010 
4. Την υπ' αρ. 310 Π.Α.Υ. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ, ομόφωνα 
 
 
Εγκρίνει και ψηφίζει την παρακάτω πίστωση ως κάτωθι: 
 

ΠΑΥ Ημ/νία ΚΑ Αιτιολογία Συνολικό 
Ποσό 

310 01/04/2016 30-6662.14 Προμήθεια υπόβασης ΔΕ Πλατανιά 5.000,00€ 

 
 

Το Πρακτικό  υπογράφουν 
Ο Πρόεδρος                                                                                                            Τα μέλη 

Ακριβές απόσπασμα 
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