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Από το πρακτικό της 05/06/2015

Αριθ. Απόφασης: 076/2015
ΘΕΜΑ: Ψήφιση πιστώσεων στον προϋπολογισµό έτους 2015
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 05ην του µήνα Ιουνίου του έτους 2015 ηµέρα της
εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε ΤΑΚΤΙΚΗ συνεδρίαση µετά από
την 7492/29-05-2015 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)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Καρράς Ευστράτιος (µέλος),3)Κωνσταντίνου Κυριάκος (µέλος),
4)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 5)Αποστολίδου Μαρία(µέλος),6)Ναλπαντίδου Αφροδίτη (µέλος).
Απόντες: 1)Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος), 2)Ράπτου Όλγα (µέλος),3)Κατζικάς Γεώργιος (µέλος).
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:
Έχοντας υπόψη:
1. Το άρθρο 72 παργ.1 περ. δ του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε τις αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής ήτοι «δ)
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού,..»
2. α) Την µε αριθµό πρωτ. 7782/06-06-14 σύµβαση (Α∆ΑΜ 14SYMV002096084), για την ανάθεση των
υπηρεσιών ασφάλισης των οχηµάτων και µηχ/των έργου του δήµου µε την εταιρία INTERLIFE ΑΝΩΝΥΜΗ
ΑΣΦΑΛΙ-ΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ, στην οποία υπήρχε δικαίωµα προαίρεσης 15% για την
περίπτωση κατά την οποία ο δήµος θα επιθυµούσε να ασφαλίσει είτε νέα οχήµατα είτε υπάρχοντα που δεν
είχαν προβλεφθεί µε την υπάρχουσα σύµβαση.
β)Το µε αριθµό πρωτ. 2196/25-05-15 έγγραφο από την ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών Πολεοδοµίας Καθαριότητα
& Περιβάλλοντος, Τµήµα ∆ιαχείρισης Κίνησης Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων σύµφωνα µε το οποίο
θα πρέπει να ασφαλισθούν έως το τέλος της υπάρχουσας σύµβασης ήτοι έως 01/07/15 τα εξής οχήµατα
-

Το µηχάνηµα έργου µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 120908 και

-

Το µηχάνηµα έργου µε αριθµό κυκλοφορίας ΜΕ 130250

γ)Την µε αριθµό 294/15 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης

3. α) την µε αριθµό πρωτ. 18771/30-12-14 σύµβαση (Α∆Α 14SYMV002510836) για την ανάθεση των
υπηρεσιών Συντήρηση υποσταθµών ηλεκτρ/γων ζευγών και πυλώνων ∆ηµοτικού Σταδίου

(Αρ.µελ.

76/2014)
β) Την µε αρ. πρωτ. 295/15 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης
καλείται η Οικονοµική Επιτροπή
1) Να ψηφίσει (δέσµευση) πίστωσης ποσού 85,00€ σε βάρος του Κ.Α 20.6253 του προϋπολογισµού έτους 2015
για την ασφάλιση των ανωτέρω οχηµάτων.
2) Να ψηφίσει (δέσµευση ) πίστωσης ποσού 11.931,00 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7336.11 του προϋπολογισµού
του έτους 2015 για την συντήρηση υποσταθµών ηλεκτρ/γών ζυγών και πυλώνων ∆ηµοτικού Σταδίου.
4.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 19.998,57 € παροχή υπηρεσίας συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών
εγκαταστάσεων ∆ηµοτικών και Σχολικών κτιρίων (µελ.59/2015)

σε βάρος του Κ.Α. 30.7335.01 όπου

βρίσκεται εγγεγραµµένη, (πρόταση ανάλ.υποχρ 304).
5.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 9.999,90 € προµήθεια υλικών άρδευσης για τους χώρους πρασίνου
(µελ.58/2015) σε βάρος του Κ.Α. 35.6277.01 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, (πρόταση ανάλ.υποχρ 305).
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ.
την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία µε ψήφους 5 υπέρ και 1 αποχή (η κ. Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή)
Α)Ψηφίζει (διαθέτει) τις ανωτέρω αναφερόµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2015 για την κάλυψη
αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση).
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 076/2015
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αµπελόκηποι 08/06/2015
Ακριβές Απόσπασµα
Η Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος

Κουκουτέγου Κλεαρέττη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

