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ΘΕΜΑ: Ψήφιση εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό έτους 2015 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 15ην του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2015 

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή και ώρα 12:00π.μ.  συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε έκτακτη συνεδρίαση 

μετά από την 12686/141-09-2015 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. Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες ήταν: 

 

1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Αποστολίδου Μαρία, (μέλος) 3) Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 

(αναπληρωματικό μέλος), 4) Κατζικάς Γεώργιος (μέλος), 5)Καζαντζίδης Γεώργιος (μέλος), 6) Ράπτου Όλγα 

(μέλος), 7)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (μέλος), 8)Κουσενίδης Αλέξανδρος(μέλος), 9) Καρράς Ευστράτιος 

(μέλος). 

 

Απόντες:  

Εγκρίθηκε ομόφωνα από τα μέλη ο έκτακτος χαρακτήρας της κατεπείγουσας συνεδρίασης. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα ημερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των μελών ότι σύμφωνα με το 

άρθρο 72  παργ.1 περ. δ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση των πιστώσεων του 

προϋπολογισμού. 

  Γι’ αυτό προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει την ψήφιση των παρακάτω εγγεγραμμένων 

πιστώσεων στον προϋπολογισμό 2015 σύμφωνα με τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονομικής 

υπηρεσίας για δέσμευση ποσών  εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 2015. 

           O Πρόεδρος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ.113/2010 και της αριθμ. 30 εγκυκλίου του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. 

Διακ/σης, κάλεσε την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει τα παρακάτω: 

Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 2.669.23 € «Προμήθεια γευμάτων για τις εθνικές Βουλευτικές εκλογές στις 20 

Σεπτεμβρίου 2015 » σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.02 όπου βρίσκεται εγγεγραμμένη, (πρόταση ανάλ.υποχρ 353)  

 
 
 
 



 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου  

 
                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  

                         ΟΜΟΦΩΝΑ 

   

                                                                                
Α). Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 2.669.23 € «Προμήθεια γευμάτων για τις εθνικές Βουλευτικές εκλογές στις 
20 Σεπτεμβρίου 2015 » σε βάρος του Κ.Α. 00.6495.02 όπου βρίσκεται εγγεγραμμένη, (πρόταση ανάλ.υποχρ 
353). 
 
B) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

                       

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 152/2015. 

 

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

 

Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

                                                          Αμπελόκηποι 15/09/2015  

                                                               

                                                          Ακριβές Απόσπασμα  

Η Γραμματέας                                         

                                                                   Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 

 

 

 

 

 

 


