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ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου 
κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης για την κίνηση όλων των οχημάτων του Δήμου μας 
συνολικού ποσού 15.000 ευρώ.

Πρακτικό της με αριθμό 2ης/2015 συνεδρίασης της Οικονομικής  Επιτροπής  του 
Δήμου Καισαριανής, της 15ης του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ έτους 2015.
Στην  Καισαριανή σήμερα την  15η του μηνός ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ ημέρα ΠΕΜΠΤΗ
και ώρα 12.00 μεσ η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου Καισαριανής ,  συνήλθε σε
τακτική  δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα,  ύστερα από την με  αριθμό
πρωτ.261/12-1-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της , η οποία επιδόθηκε  και
δημοσιεύθηκε νόμιμα , σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 4 και 75 , του
Ν. 3852/2010 , όπως ισχύει.

Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Προέδρου -
Δημάρχου παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη.
Ονομαστικά οι: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                 
Σταμέλος Ηλίας  Πρόεδρος-Δήμαρχος  
1.Πολυχρονάκης Συμεών 
2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
3.Γεωργοπούλου  Κανέλα
4.Βασιλάκη Αικατερίνη
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
6.Βούρλος Δημήτριος

Ο κ. Πρόεδρος – Δήμαρχος ο οποίος εισηγείται το 5ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης
θέτει υπόψη των μελών την εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος Λογιστηρίου κ. Ε.
Σκαροπούλου    η οποία έχει ως εξής:



 ΕΙΣΗΓΗΣΗ
Προϊσταμένης Δ/νσης
Οικον. Υπηρεσιών

    ΠΡΟΣ
ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, 
θέρμανσης και βενζίνης για την κίνηση όλων των οχημάτων του Δήμου μας  
συνολικού ποσού 15.000 ευρώ.
Παρακαλούμε να ψηφισθεί  η  πίστωση  στον υπό έγκριση προυπ/σμό οικον. Έτους 
2015 σε   βάρος των ΚΑ10.6641.0001, 20.6641.0001, 35.6641.0001, 70.6641.0001 
και 20.6643.0001 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης και βενζίνης για
την κίνηση όλων των οχημάτων του Δήμου μας συνολικού ποσού 15.000 ευρώ.
   Επειδή  ο  ανοιχτός  τακτικός  ηλεκτρονικός  δ/σμός   απέβη άγονος  και  θα  γίνει
επαναληπτικός με συνέπεια να μην υπάρχει η δυνατότητα να αναδειχθεί άμεσα  Ο
ΑΝΑΔΟΧΟΣ  και καθότι βάσει του ν. 3463/2006    άρθρο 158 η ανωτέρω δαπάνη
ανήκει  στις  υποχρεωτικές  πρέπει  να  ψηφισθεί  η  ανωτέρω  πίστωση  για  χρονικό
διάστημα μέχρι την λήξει του ποσού των 15.000 συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ για
την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου.

   Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ 
         ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

 Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση , επειδή σύμφωνα με 
τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 , την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η  
Οικονομική  Επιτροπή. 
                                         Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                                        Μετά από διαλογική συζήτηση

                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει  την ψήφιση της παραπάνω πίστωσης του υπό έγκριση προυπ/σμό οικον. 
Έτους 2015 σε   βάρος των ΚΑ10.6641.0001, 20.6641.0001, 35.6641.0001, 
70.6641.0001 και 20.6643.0001 για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης, θέρμανσης 
και βενζίνης για την κίνηση όλων των οχημάτων του Δήμου μας συνολικού ποσού 
15.000 ευρώ. ως εκτίθεται  στην ανωτέρω  εισήγηση της Προϊσταμένης Τμήματος 
Λογιστηρίου.
Γι’  αυτό  έχει  συνταχθεί  το  πρακτικό  αυτό  το  οποίο  αφού  αναγνώσθηκε  και
βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συμεών 
                                                                        2.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ
                                                                        3.Γεωργοπούλου  Κανέλα
                                                                        4.Βασιλάκη Αικατερίνη
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος
                                                                        6.Βούρλος Δημήτριος
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ
                                                                                  Καισαριανή   16/1/2015

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση
                                                       Της υπηρεσίας

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

                                                        ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ


	ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

