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Αριθ. Απόφασης: 225/2011    
 
                                         
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης 9.510,98€ για προµήθεια αθλητικών ειδών.  

 
  

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Πέµπτη 16η Νοεµβρίου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 15729/11-11-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα 
από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 
3852/10.  
 
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών,  
παρόντες ήταν:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, γ) Καρράς Ευστράτιος, µέλος δ) 
Κουσίδης Γεώργιος, ε) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ) 
Σάββα Αικατερίνη, ζ) Αγοραστός Κων/νος, µέλος.  
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ον θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι 
για τις ανάγκες των αθλητικών τµηµάτων και για τις προπονήσεις των οµάδων, είναι αναγκαία η 
προµήθεια αθλητικών ρούχων (φόρµες & στολές) και τα οποία θα πρέπει να καλύπτουν τις 
προδιαγραφές που ορίζονται από την τεχνική έκθεση.  
Η τεχνική έκθεση είναι συνολικού προϋπολογισµού 9.510,98€ µε το Φ.Π.Α. 
Συγκεκριµένα προτείνεται στη Ο.Ε. να αποφασίσει την ψήφιση της πίστωση για απευθείας 
ανάθεση προµήθειας αθλητικών ειδών σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.02 του προϋπολογισµού 
έτους 2011. 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου  

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 
Α)Ψηφίζει πίστωση ποσού 9.510,98€ µε το Φ.Π.Α. για απευθείας ανάθεση προµήθειας 
αθλητικών ειδών σε βάρος του Κ.Α. 15.6472.02 του προϋπολογισµού έτους 2011. 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   225/2011 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 



 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                              
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                       Αµπελόκηποι   16-11-2011                 

 
       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


