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Απόσπασμα από το πρακτικό της
25.1.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε.

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Διόρθωση ημερομηνίας 19.1.2018 στην ορθή 25.1.2018

Αριθ. Απόφασης: 020/2018
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών, διάθεση και ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό
έτους 2018
Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 25η του μήνα Γενάρη, του έτους 2018,
ημέρα της εβδομάδος Πέμπτη και ώρα 11:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση,
μετά από την 1337/19.1.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου που δόθηκε στον καθένα από τους
Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών παρόντες
ήταν: 1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας
(μέλος) 4) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 5) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 6) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος)
7) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 8) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος) 9) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος).
Απόντες: Ουδείς
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Συγκεκριμένα προτείνεται στη Ο.Ε. να αποφασίσει την έγκριση δαπανών τη διάθεση και τη ψήφιση
πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 2018, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
παραγ.1 περ. δ του Ν.3852/2010 :
1) « Απόδοση εισφοράς υπέρ του Δημοσίου στις αποδοχές και τα έξοδα παράστασης » ποσού
270.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.8211
2) « Απόδοση εξαγοράς συντάξιμης υπηρεσίας » ποσού 11.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.8212
3) « Απόδοση φόρων μισθωτών υπηρεσιών » ποσού 260.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.8221
4) « Απόδοση φόρων προμηθευτών, εργολάβων, ελ. επαγγελματιών κ.λ.π » ποσού 130.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α 00.8223
5) « Λοιπές αποδόσεις υπέρ του Δημοσίου » ποσού 120.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.8224.02
6) « Απόδοση για φόρο τόκων » ποσού 10.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.8224.03
7) « Εισφορές σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και ταμεία » ποσού 2.000.000,00 € σε βάρος του Κ.Α
00.8231
8) « Κρατήσεις στις αποδοχές για την εξόφληση δανείων ΤΠΔ & Τ.Τ » ποσού 90.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α 00.8241
9) « Απόδοση για λοιπές κρατήσεις υπέρ τρίτων » ποσού 250.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.8242
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10) « Επιστροφή χρημάτων από ασθένεια, απεργία, απουσία κ.λ.π » ποσού 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α
00.8261.01
11) «Απόδοση για φόρο και χαρτόσημο Δημάρχων, Αντιδημάρχων, μελών Δ.Σ » ποσού 2.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α 00.8222
12) « Απόδοση ποσών που εισπράχθηκαν από τα πρόστιμα του α.14 ΚΥΑ 16228/2017 » ποσού 2.000,00
€ σε βάρος του Κ.Α 00.8224.05.
Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α)Ψηφίζει – διαθέτει τις ανωτέρω αναφερόμενες πιστώσεις του προϋπολογισμού έτους 2018 για την
κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση).
Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 020/2018.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 29.1.2018

Ο Πρόεδρος

Γαβριήλ Παναγιωτίδης

