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          ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ   
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ           
  
 
 

 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 131 / 2018  
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.14 / 2018  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ  

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ  
 

 
ΘΕΜΑ : «Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για  την 
προμήθεια & τοποθέτηση μαρμάρων σε βάθρο, για την τοποθέτηση 
γλυπτού με θέμα «ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ» προϋπολογισμού 3.584,84€» 
 
  
  
  Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 9η  Μαΐου  , του έτους 2018,ημέρα της 
εβδομάδας Τετάρτη   και ώρα 13:30 και στο Δημοτικό Κατάστημα, η Οικονομική 
Επιτροπή συνήλθε σε συνεδρίαση , ύστερα από την 13.247/ 4/05/2018 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου αυτής, η οποία έγινε σύμφωνα με τους ορισμούς του  
άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87).  
 
  
Ήταν  δε παρόντες : 
O ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Ευάγγελος Λαμπάκης ως ΠΡΟΕΔΡΟΣ της Οικονομικής Επιτροπής 
και από τα μέλη της , οι  κ.κ :  
1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  3) ΕΛΕΝΗ 
ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ-ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ 
                                                                    
 
Ενώ  δεν  προσήλθαν οι κ.κ : 
1) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ  2) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ  3) ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΙΚΟΣ  
 
 
 Η Οικονομική Επιτροπή, αφού βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία  (σε σύνολο  
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 6 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων. 
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
  
          Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, κ. 
Ευάγγελος Λαμπάκης, εισηγούμενος το 8ο θέμα της ημερήσιας διάταξης 
«Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για  την 
προμήθεια & τοποθέτηση μαρμάρων σε βάθρο, για την τοποθέτηση 
γλυπτού με θέμα «ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ» προϋπολογισμού 
3.584,84€», δίνει το λόγο στον υπάλληλο του Τμήματος  Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου, Προμηθειών και Αποθήκης κ. Σούλτα Χαράλαμπο,  ο  οποίος ως 
εισηγητής  του θέματος λέγει τα παρακάτω: 
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 “Κύριοι Σύμβουλοι, έχει γίνει δωρεά στο Δήμο ένα γλυπτό με θέμα 
«ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ» και για το λόγο αυτό έχει κατασκευασθεί βάθρο το 
οποίο πρέπει να επενδυθεί με μάρμαρο .Επίσης  είναι απαραίτητη η έγκριση της 
διάθεσης πίστωσης 3.584,84€ σύμφωνα με την αριθ. 21/2018 μελέτη και η 
έγκριση του πρωτογενούς αιτήματος .” 

Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών 
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού 
άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις, καθώς 
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας,  

  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

1.Εγκρίνει το πρωτογενές αίτημα για  την προμήθεια & τοποθέτηση μαρμάρων σε 
βάθρο, για την τοποθέτηση γλυπτού με θέμα «ΣΥΜΠΛΕΓΜΑ ΧΟΡΕΥΤΩΝ». 
 
2.Ψηφίζει και διαθέτει  πίστωση  ποσού 3.548,84€, για την παραπάνω  προμήθεια 
σε βάρος του Κ.Α. 15.6662.003 , του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018.  
 
   
 
              Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και 
υπογράφεται ως κατωτέρω: 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
                                                                1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ  
                                                                2) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΟΥΜΕΝΙΔΗΣ  
                                                                3) ΕΛΕΝΗ ΙΝΤΖΕΠΕΛΙΔΟΥ- 
                                                                    ΣΥΤΜΑΛΙΔΟΥ  
                                                                4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ   
                                                                5) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΥΤΙΛΗΝΟΣ  

       
     ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ  
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