ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.
Κουκουτέγου Κ.
Τηλ. 2313-313689
2313-313690

Από το πρακτικό της 01/07/2015

Αριθ. Απόφασης: 107/2015
ΘΕΜΑ:. Αποδέσµευση ποσού από την υπ άριθµ.253/2015 Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης του ΚΑ
30.7424
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 01ην του µήνα Ιουλίου του έτους 2015 ηµέρα της
εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 12:00 µεσ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την
9009/26-06-2015 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) Κουσενίδης Αλέξανδρος, (µέλος),3) Κωνσταντίνου Κυριάκος (µέλος), 4)
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, (µέλος) 5) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή, (µέλος) 6) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος) 7)
Ράπτου Όλγα (µέλος), 8) Αποστολίδου Μαρία(µέλος), 9)Καρράς Ευστράτιος(µέλος).
Απόντες: ουδείς
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σαν θέµα της
ηµερησίας 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 2015.
Με την Α∆Σ 91/2015 Α∆Α: ΩΦΧ0ΩΨΕ-Ε1Ρ αποφασίστηκε η αναµόρφωση του πρ/σµού ώστε να ενισχυθεί ο
υπάρχων ΚΑ εξόδων 30.7424 µε ποσό ύψους 25.000,00€ για τις ανάγκες της αποζηµίωσης θιγοµένων από
ρυµοτοµία. Με την ΑΟΕ 43/2015 Α∆Α: 7Ν6ΠΩΨΕ-ΟΒΛ ψηφίστηκε σε βάρος του ανωτέρω ΚΑ η πίστωση των
25.000,00€ αφού πρώτα εξεδόθη η υπ άριθµ. 253/2015 ισόποση Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης.
Το ποσό αυτό δεν έχει χρησιµοποιηθεί ακόµη εφόσον, σύµφωνα µε την Α∆Σ 199/2015 Α∆Α: 7ΟΜΒΩΨΕ-163,
η τιµή µονάδος που καθορίστηκε µας θα µας υποχρεώσει να καταβάλουµε, όταν αυτό ζητηθεί, µεγαλύτερο
ποσό από την πρόταση (47.736,61€) και εφόσον ήδη µε την Α∆Σ 198/2015 Α∆Α: 7ΜΚΙΩΨΕ-ΤΛΗ ο ανωτέρω
ΚΑ έχει ενισχυθεί εκ νέου µε επιπλέον 32.000,00€.
Για λόγους λοιπόν λογιστικής τακτοποίησης των Προτάσεων σε βάρος του ΚΑ αυτού, ζητείται η αποδέσµευση
του ποσού των 25.000,00€ της υπ άριθµ. 253/2015 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ώστε να υπάρξει, µετά
την αναµόρφωση του ΚΑ εξόδου δια της Α∆Σ 198/2015, νέα, συνολική Πρόταση Ανάληψης Υποχρέωσης και να
ψηφιστεί το σύνολο του ποσού ώστε να είναι δυνατή και η ψήφισή του υπέρ της καθορισθείσας τιµής
αποζηµίωσης όπως αυτή προέκυψε από την Α∆Σ 199/2015.

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις του ∆.Κ.Κ.
την εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Α) Αποδεσµεύει το ποσό των 25.000,00€ της υπ άριθµ. 253/2015 Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης, ώστε να
υπάρξει, µετά την αναµόρφωση του ΚΑ εξόδου δια της Α∆Σ 198/2015, νέα, συνολική Πρόταση Ανάληψης
Υποχρέωσης και ψηφίζει το σύνολο του ποσού ώστε να είναι δυνατή και η ψήφισή του υπέρ της καθορισθείσας
τιµής αποζηµίωσης όπως αυτή προέκυψε από την Α∆Σ 199/2015.

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 107/2015.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
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