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          ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 
         

Α Π Ο Φ Α Σ Η   ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ   150/2016 
 

ΘΕΜΑ  5ο: Διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων ηλεκτρονικού, ανοικτού, 
                  διεθνούς διαγωνισμού εκτέλεσης προμήθειας καυσίμων λιπαντικών 
                  για την κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης 
                  έτους 2016 (αριθ. μελ. 35/2016). 
 

 Στο Λουτράκι και στο Δημοτικό Κατάστημα (Ιάσονος & Εθν. 
Αντιστάσεως) σήμερα την  3η  του μηνός  Αυγούστου, του έτους 2016, ημέρα 
της εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 14:30, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονομική Επιτροπή, μετά την υπ' αριθ. 13433/29-07-2016 πρόσκληση του 
Προέδρου κ. Γεωργίου Αλκ. ΓΚΙΩΝΗ - Δημάρχου, η οποία νόμιμα κι 
εμπρόθεσμα επιδόθηκε σε κάθε ένα μέλος της, προκειμένου να συζητήσει και 
να αποφασίσει στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. 
 
 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί 
συνόλου επτά (7) μελών της Οικονομικής Επιτροπής βρέθηκαν παρόντα 
τέσσερα  (4), ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την  έναρξη της συνεδρίασης. 
 
Π α ρ ό ν τ ε ς : 1.Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ - Δήμαρχος –Πρόεδρος, 
2.Βλάσσης Ευάγγελος, 3.Ράτης Σπυρίδων, 4.Παντελέου Κων/νος. 
 

Α π ό ν τ ε ς : 1.Γεωργίου Χαράλαμπος, 2.Στάμου Γεώργιος, 3.Δόσχορης 
Κων/νος. 
 

 Επί του 5ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, ο κ. Πρόεδρος πρότεινε 
στα μέλη της Oικονομικής Επιτροπής  την αναβολή του ανωτέρω θέματος, 
καθότι, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου την 1/8/2016, 
αναβλήθηκε η συζήτηση του θέματος «Έγκριση διενέργειας προμήθειας 
καυσίμων & λιπαντικών για κίνηση των μεταφορικών μέσων και πετρελαίου                            
θέρμανσης, έτους 2016, προς κάλυψη των αναγκών του Δήμου και των 
ν.π.δ.δ. Καθορισμός του τρόπου διενέργειας αυτής» (σχετική η υπ’ αριθμ. 
224/1-8-2016 Α.Δ.Σ.), η έγκριση του οποίου ήταν προϋπόθεση ώστε στη 
συνέχεια η Οικονομική Επιτροπή να προβεί στη διάθεση των απαιτούμενων 
πιστώσεων και την κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού.   
 

Η Οικονομική Επιτροπή, μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή 
απόψεων μεταξύ των μελών της     
   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι   Ο μ ό φ ω ν α 
 

     Αναβάλλει τη συζήτηση του θέματος για επόμενη συνεδρίαση της 
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με την αναφερόμενη στο προοίμιο της 
παρούσης πρόταση του Προέδρου της. 
 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό   150/2016. 
            

            Ο Πρόεδρος               Τα Μέλη 
 της Οικονομικής Επιτροπής          ΒΛΑΣΣΗΣ Ευάγγελος 
    Δήμαρχος    
                                                                         ΡΑΤΗΣ  Σπυρίδων 
 
                                                                         ΠΑΝΤΕΛΕΟΥ Κων/νος 
   Γεώργιος Αλκ. ΓΚΙΩΝΗΣ                 

 


