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Γεράνι 22-12-2015
Α.Π. 27069
Αριθμ. Απόφασης 776/2015

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 65/2015
Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Πλατανιά
ΘΕΜΑ: Ψήφιση πίστωσης δαπάνης για «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας»
Στο Γεράνι σήμερα την 21η του μηνός Δεκεμβρίου του έτους 2015 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.: 26814/17-12-2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που επιδόθηκε νόμιμα,
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75. Ν. 3852/2010 ΦΕΚ Α΄ 87/7-6-2010 όπως ισχύουν για συζήτηση
και λήψη αποφάσεων στο παραπάνω θέμα.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά μελών βρέθηκαν παρόντα (6)
μέλη και ονομαστικά:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ

1. Μαλανδράκης Ιωάννης (Δήμαρχος)

2. Σολιδάκης Εμμανουήλ

2. Βλαζάκης Χαρίλαος

3. Μαλακωνάκης Ιωάννης
4. Μαυρογένης Παναγιώτης
5. Μπουρδάκης Εμμανουήλ (Αναπλ. μέλος της
πλειοψηφίας)
6. Κασσελάκης Ιωάννης
Παρόν στην συνεδρίαση και ο δημοτικός υπάλληλος Σολανάκης Ιωάννης για την τήρηση των πρακτικών.
Απόντος του Δημάρχου και Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής, προέδρευσε ο Αντιπρόεδρος αυτής κ.
Ντουντουλάκης Εμμανουήλ.
Λαμβάνοντας τον λόγο ο Προεδρεύων και εισηγούμενος το αναφερόμενο στην περίληψη θέμα της
ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής:
- Θέτω υπόψη σας το υπ'αριθμ. 26812/17-12-2015 έγγραφο της Δ/νσης Οικον. Υπηρεσιών του Δήμου μας
προς την Οικ. Επιτροπή το οποίο αναφέρει:

ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων
Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι γραμμένες
στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν
προβλεφθεί, αν δεν διατεθούν με απόφαση του αρμοδίου οργάνου, εκτός αν πρόκειται για τις
πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε
οργάνου (αποδοχές προσωπικού, αντιμισθία αιρετών, μισθώματα ακινήτων, υποχρεωτικές
εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό
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τους (άρθρο 21 παρ.9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του
Ν 3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).
Σύμφωνα με το αρθ. 72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την
έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο ή ο Δήμαρχος.
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Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω παρακαλώ όπως εγκρίνετε και ψηφίσετε τις παρακάτω
πιστώσεις:
ΠΑΥ

Ημερομηνία

ΚΑ

Περιγραφή

Ποσό

Α-927

17-Δεκ-15

30-6063.003

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

720,00

Μετά από τα παραπάνω ο Προεδρεύων κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ 776/2015
Η Οικονομική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της




την εισήγηση του Προεδρεύοντος αυτής.
το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν.3852/2010
και την αρ. 927 Π.Α.Υ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα

Εγκρίνει και ψηφίζει την παρακάτω πίστωση ως κάτωθι:
Π.Α.Υ.

Κ.Α.

ΤΙΤΛΟΣ

ΠΟΣΟ

Α-927

30-6063.003

Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

720,00€

Ο Αντιπρόεδρος

Το πρακτικό υπογράφουν
Ακριβές απόσπασμα

Τα μέλη

