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ΘΕΜΑ: Αποδεσµεύσεις ποσών από Προτάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19 του µήνα Απριλίου του έτους 2016 ηµέρα
της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13:30 συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την
5125/15-04-2016 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. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη
απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
1)Μεζίκης Βασίλειος (Πρόεδρος), 2) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 3)Καρράς Ευστράτιος (µέλος),
4)Κατζικάς Γεώργιος (µέλος), 5)Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 6)Αποστολίδου Μαρία (µέλος),7) Ράπτου
Όλγα (µέλος).
Απόντες:1) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 2)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος).

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Συµφώνα µε τις διατάξεις 12, 13, 14, 15, 16 του 17/5-15/6/1959 Β.∆/τος και τον ν. 3852/2010 άρθρο 72
παργρ δ, η Οικονοµική Επιτροπή αποφασίζει σχετικά µε την αποδέσµευση ποσού από Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης σε βάρος του πρ/σµου 2016. Οι Προτάσεις Ανάληψης ∆απάνης που θα πρέπει να
αποδεσµευθούν µερικώς είναι οι εξής:
1. Στον ΚΑ 15.8122 µε τίτλο «Έργα» βρίσκεται εγγεγραµµένη πίστωση 144.227,57€, βάσει της υπ΄αριθµ.
126/2016 Πρότασης Ανάληψης ∆απάνης, η οποία περισσεύει των σχετικών παραστατικών. Θα πρέπει,
συνεπώς, να αποδεσµεύσουµε το ποσό αυτό από την ανωτέρω Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης, εφόσον δε
χρειάζεται να βαρύνει άλλο τον ΚΑ αυτόν.
2. Στον ΚΑ 20.6265 µε τίτλο «Συντήρηση και επισκευή - αναγόµωση πυροσβεστήρων» βρίσκεται
εγγεγραµµένη πίστωση 1.122,25€, βάσει της υπ΄αριθµ. 232/2016 Πρότασης Ανάληψης ∆απάνης, η οποία
περισσεύει των σχετικών παραστατικών. Θα πρέπει, συνεπώς, να αποδεσµεύσουµε το ποσό αυτό από την
ανωτέρω Πρόταση Ανάληψης ∆απάνης, εφόσον δε χρειάζεται να βαρύνει άλλο τον ΚΑ αυτόν.

3. Στον ΚΑ 20.7133.01 µε τίτλο «Προµήθεια κάδων» βρίσκεται εγγεγραµµένη πίστωση 8.000,00€, βάσει της
υπ΄αριθµ. 135/2016 Πρότασης Ανάληψης ∆απάνης από την οποία ζητείται να αποδεσµευθεί ποσό για να µη
βαρύνει τον ΚΑ αυτόν, εφόσον περισσεύει του ολοκληρωµένου διαγωνισµού.

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Εγκρίνει τις ανωτέρω αποδεσµεύσεις για την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση).
B) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 071/2016.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Μεζίκης Βασίλειος
Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 20/04/2016
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