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                                                 ΑΡ. ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 53/2016 
ΘΕΜΑ: ΄Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µίας αντλίας 
αποστράγγισης µε φλοτέρ για τις ανάγκες του ∆ήµου. 

 
Πρακτικό της µε αριθµό 13ης /2016  ΕΚΤΑΚΤΗΣ συνεδρίασης της Οικονοµικής  
Επιτροπής του ∆ήµου Καισαριανής, την 6η του µηνός ΑΠΡΙΛΙΟΥ έτους 2016 ηµέρα  
ΤΕΤΑΡΤΗ και ώρα 10.30 π.µ. η Οικονοµική  Επιτροπή του ∆ήµου Καισαριανής,  
συνήλθε σε έκτακτη  δηµόσια  συνεδρίαση στο δηµοτικό κατάστηµα, ύστερα από 
την µε  αριθµό πρωτ. 3899 /6-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του ∆ηµάρχου  η οποία 
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα,  σύµφωνα µε τις διατάξεις  των άρθρων 67 παρ. 
4 και 75 , του Ν.3852/2010 , όπως ισχύει. 
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι παρουσία του ∆ηµάρχου-
Προέδρου   παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) µέλη. 
Ονοµαστικά οι:  
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                            ΑΠΟΝΤΕΣ          
Σταµέλος Ηλίας Πρόεδρος-∆ήµαρχος            1.Βούρλος ∆ηµήτριος          
1.Πολυχρονάκης Συµεών                                  
2.Βασιλάκη Αικατερίνη                                           
3.Γεωργοπούλου Κανέλλα 
4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
5.Κοντόσταυλος Γεώργιος        
6.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος) 
 
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την υπάλληλο του ∆ήµου  
Γ.Χουδετσανάκη. 
 
Ο Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το ανωτέρω  θέµα της ηµερήσιας διάταξης  θέτει 
υπόψη των µελών της Οικονοµικής Επιτροπής την µε αριθ. πρωτ. 3856/5.4.2016 
εισήγηση της Προϊσταµένης  Τµήµατος Λογιστηρίου Ε. Σκαροπούλου η οποία έχει 
ως εξής: 
 
 
 
 
 



                                                                         Καισαριανή 5.4.16 
       Αριθ. Πρωτ.3856 
 
  ΕΙΣΗΓΗΣΗ 
  Προϊσταµένης  
  Οικον. Υπηρεσιών 
       ΠΡΟΣ 
  ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Εγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προµήθεια µίας αντλίας 
αποστράγγισης µε φλοτέρ για τις ανάγκες του ∆ήµου. 
 
Παρακαλούµε να εγκριθεί η δαπάνη και να διατεθεί   η  πίστωση  σε βάρος του    ΚΑ 
30.6662.0001  για την προµήθεια µίας αντλίας αποστράγγισης µε φλοτέρ για τις 
ανάγκες του ∆ήµου  όπως αναλυτικά αναφέρονται στην µελέτη της ∆/νσης Τεχνικών  
συνολικού ποσού 233,70 ευρώ  
 
  Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ  
          ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ 
   Ε. ΣΚΑΡΟΠΟΥΛΟΥ 
Ο Πρόεδρος –∆ήµαρχος 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 προϋπολογισµού του ∆ήµου µας 
οικ. έτους 2016 σε βάρος του ΚΑ 30.6662.0001 ως εκτίθεται  στην εισήγηση της 
Προϊσταµένης Τµήµατος Λογιστηρίου, και την ανάληψη για την προµήθεια µίας 
αντλίας αποστράγγισης µε φλοτέρ για τις ανάγκες του ∆ήµου  συνολικού ποσού 
233,70 ευρώ. 
  
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ-∆ΗΜΑΡΧΟΣ                               ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                        1.Πολυχρονάκης Συµεών  
                                                                        2.Γεωργοπούλου  Κανέλλα 
                                                                        3.Βασιλάκη Αικατερίνη 
                                                                        4.Τσιτσιρίδης Ιωσήφ 
                                                                        5.Κοντόσταυλος Γεώργιος 
                                                                        6.Αντωνόπουλος ∆ηµήτριος(αν. µέλος)  
ΣΤΑΜΕΛΟΣ   ΗΛΙΑΣ                                  
                                                                                  Καισαριανή   06/04/2016 

                                                       Ακριβές απόσπασµα για χρήση 

                                      Της υπηρεσίας 
                                                                        Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ- ∆ΗΜΑΡΧΟΣ 

                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 

                                                                             ΣΤΑΜΕΛΟΣ     ΗΛΙΑΣ                        


