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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α  Τ Η Σ  1 η ς  Ε Κ Τ Α Κ Τ Η Σ  Σ Υ Ν Ε Δ Ρ Ι Α Σ Η Σ   
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ  

της 5 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2015  
Ημερομηνία συνεδρίασης : 5 Ιανουαρίου 2015 
Ημέρα και  ώρα συνεδρίασης : Δευτέρα, ώρα 14:00 
Ημερομ. επίδοσης πρόσκλησης : 05.01.2015 
Αριθμός μελών : 7 
Παρόντα μέλη : 6 
Δημήτρης Λουκάς, Πρόεδρος – Δήμαρχος, Ευαγγελία Βελετάκου, Σταύρος Κρητικός, Ευφροσύνη 
Σίνη, Ηλίας Στουραΐτης, Κωνσταντίνος Λεβαντής 

Απόντα μέλη : 1 
Νικόλαος Στάμου 

Παρούσας της Γραμματέως Γαϊτανιώς Μαργαρίτη 
 
ΘΕΜΑ: Διάθεση πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6662.003 του 
προϋπολογισμού δαπανών έτους 2015, για την προμήθεια αλατιού για την αντιμετώπιση 
έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις - παγετό 
Αρ. Απόφ.: 1/2015    

Ο κος Πρόεδρος, μετά τη διαπίστωση της νόμιμης απαρτίας (άρθρο 75, παρ.1 του Ν.3852/2010), 
κήρυξε της έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το θέμα περί «διάθεσης πίστωσης ποσού 1.500,00 

ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6662.003 του προϋπολογισμού δαπανών έτους 2015, για την προμήθεια 

αλατιού για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις - παγετό», έθεσε υπόψη των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής τα ακόλουθα: 

Σύμφωνα με το δελτίο τύπου του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη της 5 
Ιανουαρίου 2015 και το αρ. πρωτ: οικ.2054/2/05.01.2015 έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων 
καιρικών φαινομένων της Περιφέρειας Αττικής ο καιρός τις επόμενες ημέρες θα παρουσιάσει επιδείνωση 
με έντονες χιονοπτώσεις και επικράτηση πολύ χαμηλών θερμοκρασιών και παγετού. 

Με το αριθμ. πρωτ: 106/05.01.2015 έγγραφό του ο εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος αρμόδιος 
σε θέματα πολιτικής προστασίας εισηγήθηκε την προμήθεια 25 τόνων για την προμήθεια αλατιού για 
την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών από χιονοπτώσεις, ποσού 1.500,00 ευρώ. 
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Με το αριθμ. πρωτ: 76904/51254/11.12.2014 έγγραφο Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής 
εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου Λαυρεωτικής έτους 2015. 

  Στις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθορίζονται οι αρμοδιότητες της Οικονομικής 
Επιτροπής, μεταξύ των οποίων είναι η έγκριση των δαπανών και η διάθεση των πιστώσεων του 
προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 

Ακολούθως, ο κος Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής να αποφασίσουν 
σχετικά. 

Η Οικονομική Επιτροπή 
αφού άκουσε την εισήγηση του κου Προέδρου, έλαβε υπόψη:  

− τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 

− το αρ. πρωτ: οικ.2054/2/05.01.2015 έκτακτο δελτίο πρόγνωσης επικίνδυνων καιρικών 
φαινομένων της Περιφέρειας Αττικής 

− το αριθμ. πρωτ: 106/05.01.2015 έγγραφο του εντεταλμένου Δημοτικού Συμβούλου 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 

α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο μ ό φ ω ν α  
εγκρίνει τη διάθεση της πίστωσης ποσού 1.500,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ 30-6662.003 του 
προϋπολογισμού εξόδων του Δήμου Λαυρεωτικής οικονομικού έτους 2015 για την προμήθεια αλατιού 
για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών. 
 
Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 
 
 

Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 

Δημήτρης Λουκάς 
Δήμαρχος Λαυρεωτικής 

                         Τα Μέλη 
Ευαγγελία Βελετάκου 
 
Σταύρος Κρητικός 
 
Ευφροσύνη Σίνη  
 
Ηλίας Στουραΐτης 
 
Κωνσταντίνος Λεβαντής 
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