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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της 46/4-12-2018 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Ωραιοκάστρου
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την ακύρωση της υπ
απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

αριθ. 177/2018

Στο Ωραιόκαστρο, σήμερα την Τρίτη, 4 Δεκεμβρίου 2018 και ώρα 10:00, στο Δημοτικό
Κατάστημα, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση σύμφωνα με το άρθρο 75 παρ 6 εδ. γ΄
του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ωραιοκάστρου, ύστερα από την
21302/30-11-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου. Διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία,
δεδομένου ότι από τα εννιά (9) μέλη, παραβρέθηκαν τα πέντε (5), δηλαδή:
Παρόντες
1.
2.
3.
4.
5.

Απόντες

Κοϊτσίδης Παναγιώτης
Αταμιάν Μπέδρος - Εσαή
Καραστερίου Ευάγγελος
Λοκοβίτης Νικόλαος
Καρασαββίδης Δημήτριος

1.
2.
3.
4.

Ζιακούλης Ηλίας
Χατζηαντωνίου Ευάγγελος
Σαραμάντος Δημήτριος
Παπακωνσταντίνου Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τoν υπάλληλο του Δήμου Ωραιοκάστρου κ. Νικόλαο
Nάσση.
Ο Πρόεδρος ζήτησε από τα μέλη τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης, λόγω των χρονικών περιορισμών και τα μέλη δέχτηκαν
ομόφωνα τη συζήτηση των θεμάτων.
Ο κ. Πρόεδρος, εισηγούμενος το 2ο θέμα, εκτός της ημερήσιας διάταξης, είπε
τα εξής:
Σας καλώ να εγκρίνουμε την ακύρωση της υπ’ αριθ. 177/2018 απόφασης
(ΑΔΑ:7ΔΑΕΩΗΖ-35Μ) της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: «Έγκριση
δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 43.511,60 ευρώ για την «Προμήθεια
ελαστικών επισώτρων», αφού λάβουμε υπόψη μας σύμφωνα με την υπ’ αριθ.
πρωτ. 21461/3-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιώ, τη με ημερομηνία 30-05-2018 μελέτη με τίτλο «Προμήθεια ελαστικών
επισώτρων» της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος Πολιτικής Προστασίας και Ποιότητας
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Ζωής συνολικού προϋπολογισμού 43.511,60 ευρώ καθώς και τις διευκρινίσεις
που παρέχονται με το Παράρτημα Α’ της Μελέτης, βάσει των οποίων η συνολική
δαπάνη για την προμήθεια ελαστικών επισώτρων θα βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έτους 2019 και 2020.
Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι με την αρ. 177/2018 απόφασή μας διατέθηκε
το συνολικό ποσό των 43.511,60 στους αντίστοιχους κωδικούς του
προϋπολογισμού έτους 2018, ενώ σύμφωνα με τις διευκρινίσεις της υπηρεσίας η
δαπάνη θα υλοποιηθεί τα έτη 2019 και 2020, καλούμαστε σήμερα να την
ακυρώσουμε.

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουμε σχετικά.
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της:
1. Την εισήγηση του Προέδρου
2. Την υπ’ αριθ. 177/2018 απόφασης (ΑΔΑ:7ΔΑΕΩΗΖ-35Μ) απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής.
3. Την υπ' αριθμ. πρωτ. 21461/3-12-2018 εισήγηση της Δ/νσης Διοικητικών και Οικονομικών
Υπηρεσιών

και μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών,

Αποφασίζει Ομόφωνα
Ακυρώνει την υπ’ αριθ. 177/2018 (ΑΔΑ:7ΔΑΕΩΗΖ-35Μ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής, για τον λόγο που αναφέρεται στο εισηγητικό μέρος της
παρούσης απόφασης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό: 310/2018
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΪΤΣΙΔΗΣ
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