
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ     Γεράνι 29-04-2015 

ΝΟΜΟ ΧΑΝΙΩΝ      Α.Π. 9959 

ΔΗΜΟ ΠΛΑΣΑΝΙΑ                                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ              

    

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ  15/ 2015 

Από τα πρακτικά τησ με αριθμ. 15/ 2015 τακτικήσ  υνεδρίαςησ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ του 

Δήμου Πλατανιά. 

Αριθμ. Απόφαςησ 364 /2015    ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ψιφιςθ πίςτωςθσ δαπάνθσ για «Προμικεια 

πινακίδων και ειδϊν οδοςιμανςθσ». 

το Γεράνι ςιμερα τθν 27θ του μθνόσ Απριλίου του ζτουσ 2015 θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13:00 

ςυνιλκε ςε τακτικι  ςυνεδρίαςθ ςτο Δθμοτικό κατάςτθμα θ Οικονομικι Επιτροπι του Διμου 

Πλατανιά φςτερα από τθν με αρικμ. Πρωτ. 9503/23-04-2015  ζγγραφθ πρόςκλθςθ του Προζδρου 

τθσ που επιδόκθκε νόμιμα, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 75 . Ν. 3852 / 2010 ΦΕΚ Αϋ 

87/7-6-2010  όπωσ ιςχφουν για ςυηιτθςθ και λιψθ αποφάςεων ςτα παρακάτω κζματα. 

 

Θζμα: Ψήφιςη πίςτωςησ δαπάνησ για «Προμήθεια πινακίδων και ειδών οδοςήμανςησ». 

Διαπιςτϊκθκε ότι υπάρχει νόμιμθ απαρτία, δεδομζνου ότι ςε ςφνολο επτά μελϊν βρζκθκαν 

παρόντα 7 μζλθ και ονομαςτικά: 

ΠΑΡΟΝΣΕ 

1. Μαλανδράκθσ Ιωάννθσ (Διμαρχοσ) 

2. Ντουντουλάκθσ Εμμανουιλ 

3. Μαυρογζννθσ Παναγιϊτθσ 

4. Καςςελάκθσ Ιωάννθσ 

5. Μαλακωνάκθσ Ιωάννθσ 

6. ταματάκθσ Ιωάννθσ ςτθ κζςθ ολιδάκθ Εμμανουιλ 

7. Βλαηάκθσ Χαρίλαοσ 

ΑΠΟΝΣΕ 

  

 

 

Παρϊν  ςτθν ςυνεδρίαςθ και ο  δθμοτικόσ υπάλλθλοσ  Καμπιανάκθσ Κυριάκοσ για τθν τιρθςθ των 

πρακτικϊν. 

Λαμβάνοντασ τον λόγο ο Διμαρχοσ και ειςθγοφμενοσ το αναφερόμενο ςτθν περίλθψθ κζμα τθσ 

θμεριςιασ διάταξθσ είπε τα εξισ: 
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τον Προχπολογιςμό του Διμου Πλατανιά οικ. ζτουσ 2015 ζχει εγγραφεί εξειδικευμζνθ πίςτωςθ 

προχπολογιςμοφ για ψιφιςθ πίςτωςθσ δαπάνθσ για «Προμικεια πινακίδων και ειδϊν 

οδοςιμανςθσ»  

και κάλεςε τθν Οικονομικι Επιτροπι να αποφαςίςει ςχετικά ςε εφαρμογι των διατάξεων του 

άρκρου 72/Ν.3852/2010, για τθν ψιφιςθ τθσ αναφερόμενθσ πίςτωςθσ. 

ΑΡΙΘΜΟ ΑΠΟΦΑΗ   364/ 2015 

Η Οικονομικι Επιτροπι μετά τθσ ειςιγθςθσ του Προζδρου και ςε εφαρμογι τθσ του άρκρου 72/ 

Ν.3852 / 2010. 

ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ ομόφωνα 

Εγκρίνει και ψθφίηει τθν παρακάτω προτεινόμενθ από τθν Οικ. Τπθρεςία ψιφιςθ πίςτωςθσ 

δαπάνθσ για «Προμικεια πινακίδων και ειδϊν οδοςιμανςθσ» ωσ κάτωκι: 

Π.Α.Τ. Κ.Α. ΣΙΣΛΟ ΠΟΟ 

Α-439 30-7135.007 Προμικεια πινακίδων και ειδϊν οδοςιμανςθσ 7.995,00€ 

Σο Πρακτικό  υπογράφουν οι εξισ: 

Πρόεδροσ     Σα μζλθ 

Ακριβζσ απόςπαςμα 

Ο Διμαρχοσ 

Μαλανδράκησ Ιωάννησ 
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