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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       ΑΡΙΘΜ. ΑΠΟΦ.  439/12 
∆ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                      ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.  18716 
 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 

της 15ης  συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του ∆ήμου Χανίων 
 
ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο απινιδωτών. 
 
   Χανιά, σήμερα την 4 Απριλίου   2012, ημέρα Τετάρτη   και ώρα 08.30 η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε    
συνεδρίαση στο ∆ημαρχιακό Κατάστημα, ύστερα από την υπ’ αριθμ. 25666/30-3-2012  πρόσκληση του προέδρου 
που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους δημοτικούς συμβούλους σύμφωνα με το άρθρο 75 του 
Ν.3852/2010.   
   Αφού διαπιστώθηκε η νόμιμη απαρτία δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά  (7) μέλη, 
απόντων  του κ. Γ. Αρχοντάκη ,  και Νίκη Αποστολάκη και  ως αναφέρονται  παρακάτω, ο πρόεδρος κήρυξε την 
έναρξη της συνεδρίας: 
 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                       ΑΠΟΝΤΕΣ 

1. Κων/νος Πρωτοπαπαδάκης     
2. Ιωάννης Χατζάκης                                        Γ. Αρχοντάκης 
3. Εμμανουήλ  Μαυρεδάκης                                   Νίκη Αποστολάκη                           
4. Μαρία Κοκκινάκη               
5      .Μιχ. Κυνηγός 
6.       Αν. Βάμβουκας 
7.      Λάμπρος Γούλας 

      Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την  κ. Αννα Ζερβουδάκη  υπάλληλο του ∆ήμου Χανίων. 
       Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη της επιτροπής την , εντός   ημερήσιας διάταξης, υπ’ αριθμ. 18716/9-03-
2012  εισήγηση της ∆/νσης Κοινωνικής Πολιτικής που έχει ως εξής: 
   «Σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παρ 1 του άρθρου 72 του ν. 3852/10 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την έγκριση των 
δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 
αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο.  
 Για το λόγο αυτό εισηγούμαστε την ψήφιση της παρακάτω πίστωσης: 
 

Α/Α Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ ΠΗΓΗ 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

1 15-
7135.005 ∆ύο απινιδωτές 5.000,00 Ι∆ΙΟΙ ΠΟΡΟΙ 

Η χρήση τους ενδείκνυται για 
βασική υποστήριξη ζωής σε 
χώρους μαζικής 
συνάθροισης (∆ημαρχιακό 
Κατάστημα, αθλητικό 
κέντρο) 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
    Αφού έλαβε υπόψη της τις διατάξεις το άρθρο 72  του Ν. 3852/10  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
  Εγκρίνει τη δαπάνη και διαθέτει   πίστωση 5.000,00 € σε βάρος του ΚΑ 15-7135.005 του προϋπολογισμού του ∆ήμου 
έτους 2012 για την κάλυψη της δαπάνης της προμήθειας δύο απινιδωτών. 
 
   Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 439/ 2012 
 
  Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 
                                                       ΕΜΜ. ΜΑΥΡΕ∆ΑΚΗΣ 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ                                                                  ΙΩΑΝΝΗΣ ΧΑΤΖΑΚΗΣ                            
ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΝΙΩΝ                                                                       ΜΑΡΙΑ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ 
             ΚΥΝΗΓΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
             ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ   
                                                                                                                       ΛΑΜΠΡΟΣ ΓΟΥΛΑΣ       
          
               Ακριβές αντίγραφο                                                                            
      Η Γραμματέας                                                                    
               Αννα Ζερβουδάκη                       
 

ΑΔΑ: Β4ΩΗΩΗ5-0ΣΝ


