Α∆Α: Β4ΩΕΩΕΤ-∆32
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ.9/2012
τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Κατερίνης.
Αριθµός απόφασης 86/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Ανάκληση της αρ. 53/2012 απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής µε θέµα:
«Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και επισκευής οχηµάτων στο ∆ήµο Κατερίνης»,
σύµφωνα µε την αρ.3373/390/75 απόφαση του Υπουργού Προεδρίας Κυβερνήσεως
Στην Κατερίνη και στην αίθουσα συνεδριάσεων ∆.Σ., σήµερα στις 3 του µήνα Απριλίου 2012,
ηµέρα Τρίτη και ώρα 14.00 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου
Κατερίνης, ύστερα από την αρ.πρωτ.28080/30-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που
δόθηκε στον κάθε Σύµβουλο χωριστά, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010.
∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, γιατί από το σύνολο των 9 µελών παραβρέθηκαν 6
τακτικά µέλη και 1 αναπληρωµατικό µέλος, δηλαδή:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Μηλιώτης Νικόλαος - αντιπρόεδρος
Γκουγκουρέλας Χρήστος - µέλος
Κυραϊλίδης Χρυσόστοµος - µέλος
Παπαζήσης Αναστάσιος - µέλος
Παπατολίκα Βικτώρια - µέλος
Καρατζόγλου Χαράλαµπος - µέλος
Καραφουλίδης Χρήστος – αναπλ. µέλος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Χιονίδης Σάββας - πρόεδρος
2. Μαλτζάρης Ιωάννης - µέλος
3. Γκούνας Αθανάσιος - µέλος

Αν και κλήθηκαν νόµιµα

Ο πρόεδρος -κ. Σάββας Χιονίδης- απουσίαζε και τη θέση του πήρε ως προεδρεύων ο
αντιπρόεδρος –κ. Μηλιώτης Νικόλαος- ο οποίος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και για το … 3ο
θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των µελών τα εξής:
Α. Την 53/2012 απόφαση Ο.Ε. µε την οποία συγκροτήθηκε 3µελής επιτροπή συντήρησης και
επισκευής οχηµάτων στο ∆ήµο Κατερίνης.
Β. Την υπηρεσιακή αναφορά της αρµόδιας υπαλλήλου, κ. Μαρίας Αντωνοπούλου, σύµφωνα µε
την οποία η 53/2012 απόφαση Ο.Ε. πρέπει να ανακληθεί, γιατί, σύµφωνα µε το Ν.
3373/390/30.3.75 και την τροποποιητική της 4993/745/24.4.75 «περί καθορισµού διαδικασίας
επισκευής, συντηρήσεως, αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλπ των
οχηµάτων του ∆ηµοσίου, των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠ∆∆ κλπ», η συγκρότηση της επιτροπής
έπρεπε να γίνει µε απόφαση ∆ηµάρχου κι όχι µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Στη συνέχεια ο αντιπρόεδρος ζήτησε από τα µέλη να ανακαλέσουν την παραπάνω απόφαση.
Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη τα παραπάνω και τις διατάξεις των άρθρων 72 και
75 του Ν.3852/2010,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Ανακαλεί την 53/2012 απόφαση Ο.Ε. µε θέµα «Συγκρότηση επιτροπής συντήρησης και
επισκευής οχηµάτων στο ∆ήµο Κατερίνης» γιατί, σύµφωνα µε το Ν. 3373/390/30.3.75 και την
τροποποιητική της 4993/745/24.4.75 «περί καθορισµού διαδικασίας επισκευής, συντηρήσεως,
αγοράς ανταλλακτικών και προµήθειας καυσίµων και λιπαντικών κλπ των οχηµάτων του ∆ηµοσίου,
των ΟΤΑ και των εν γένει ΝΠ∆∆ κλπ», η συγκρότηση της επιτροπής έπρεπε να γίνει µε απόφαση
∆ηµάρχου κι όχι µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 86/2012
Αφού συντάχθηκε και διαβάστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος Τα Μέλη
Ακολουθούν υπογραφές
Ακριβές απόσπασµα
Κατερίνη 04-03-2012
Με Ειδική Εντολή ∆ηµάρχου
Η Προϊσταµένη Τµήµατος Υποστήριξης Αιρετών Οργάνων
ΖΩΗ ΣΕΡΕΤΙ∆ΟΥ
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