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                                                                                    Έγκριση δαπάνης πάγιας προκαταβολής

Στην Σουρωτή, στην Αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων της Κοινότητας συνήλθε σήμερα, την
29η του μηνός Μαΐου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή  και ώρα 14:00, το  Συμβούλιο της
Κοινότητας  Σουρωτής σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, ύστερα από την αρ.πρωτ:17592/29-5-
2020  έγγραφη  Πρόσκληση  του  Προέδρου  του  ,  η  οποία  επιδόθηκε  σε  κάθε   Σύμβουλο
Κοινότητας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου  89  του Ν. 4555/2018(ΦΕΚ Α 133/19-7-
2018) και δημοσιεύτηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της  Κοινότητας.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο κ. Πρόεδρος που συγκάλεσε σε συνεδρίαση, 
διαπίστωσε ότι σε σύνολο πέντε (5) μελών βρέθηκαν παρόντες και απόντες οι κατωτέρω:
  
  Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ

1.  ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ                                                                
2.  ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
3. ΤΖΙΩΛΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ                                                   ΚΑΝΕΙΣ
4. ΜΠΕΖΔΕΜΙΩΤΗΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ
5. ΕΥΘΥΜΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ

 
  Για  την  τήρηση  των  πρακτικών  της  συνεδρίασης,  παραβρέθηκε   η  ορισθείσα  Δημοτική
υπάλληλος  του Δήμου Θέρμης , Μακαντάση Ανδρονίκη.

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος  το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, τόνισε ότι το θέμα είναι
κατεπείγον γιατί η προθεσμία έγκρισης της δαπάνης πάγιας προκαταβολής είναι η 31-5-2020 και
ως εκ τούτου δεν υπάρχει το χρονικό περιθώριο για τακτική συνεδρίαση. Κατόπιν έθεσε υπόψη
του συμβουλίου,όπως ορίζεται στο αρ.7,παρ.7.1 του Κανονιστικού Πλαισίου Διαχείρισης της
Πάγιας  Προκαταβολής  των  Κοινοτήτων  του  Δήμου  Θέρμης  ,  το  αρ.πρωτ:  Δ.Υ/22-5-2020
Αίτημα Δαπάνης Πάγιας Προκαταβολής της κοινότητας Σουρωτής για την  προμήθεια υλικών
διαμόρφωσης οδοστρώματος εντός οικισμού ποσού 400€ με Φ.Π.Α. ,ώστε να αποκατασταθεί
το οδόστρωμα μετά την καταιγίδα της 21-5-2020. 
Και  κάλεσε  το  συμβούλιο  να  αποφασίσει  σχετικά.  Το  Συμβούλιο  ύστερα  από  διαλογική
συζήτηση αφού  άκουσε την εισήγηση του  προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΊΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει  την  δαπάνη  πάγιας  προκαταβολής   ποσού  400€  με   Φ.Π.Α.  ,  για  την
προμήθεια υλικών διαμόρφωσης οδοστρώματος εντός οικισμού  ,ώστε να αποκατασταθεί  το
οδόστρωμα μετά την καταιγίδα της 21-5-2020.  
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 12/2020

Έτσι συντάχθηκε το Πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                       ΤΑ ΜΕΛΗ
Ακριβές Απόσπασμα

Ο Πρόεδρος Σ.Κ.

                                                         
                                                            ΑΣΛΑΝΗΣ ΘΩΜΑΣ




