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Απόσπασµα από το πρακτικό της
07/09/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 158/2016
ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό έτους 2016.

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µήνα Σεπτέµβρη του έτους
2016, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε συνεδρίαση,
µετά από την 10731/29-08-2016 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) Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 3) Κατζικάς Γιώργος (µέλος),
4) Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 5) Ράπτου Όλγα (µέλος), 6) Κουσενίδης Αλέξανδρος
(µέλος), 7) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 8) Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 9) Καρράς Ευστράτιος
(µέλος).
Απόντες: Ουδείς.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι:

Τις διατάξεις όπως ισχύουν:
1. Του άρθρου 72 παραγρ.1 περ. δ του Ν. 3852/10 «Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» αναφορικά µε
την αρµοδιότητες της Οικονοµικής Επιτροπής ήτοι «αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών
και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού».
2. Του Π.∆. 113/10 (ΦΕΚ 194 Α,209 Α) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες».
3. Την µε αριθµ. 19664/ΕΓΚ.30/20-4-11 (Α∆Α: 4ΑΓ3Κ-1) : Εφαρµογή των διατάξεων του Π∆
113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/Α) στους δήµους και στα
δηµοτικά ΝΠ∆∆.

Καλείται η Οικονοµική Επιτροπή

να αποφασίσει για την ψήφιση των παρακάτω εγγεγραµµένων

πιστώσεων στον προϋπολογισµό 2016, σύµφωνα µε τις σχετικές προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων
της οικονοµικής υπηρεσίας. Ειδικότερα:
1. Ψηφίζει πίστωση ύψους 24.710.84€ σε βάρος του Κ.Α. 15.6278.02 µε τίτλο «∆απάνες φύλαξης
σχολικών κτιρίων δηµοτικής κοινότητας Μενεµένης» µε βάσει την µε αριθµό καταχώρησης 414/16
πρόταση ανάληψης υποχρέωσης στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
2. Ψηφίζει πίστωση ύψους 14.107,48€ σε βάρος του Κ.Α. 20.6278.02 µε τίτλο «∆απάνες φύλαξης
δηµοτικών χώρων δηµοτικής κοινότητας Αµπελοκήπων», µε βάσει την µε αριθµό καταχώρησης
415/16 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης στο Μητρώο ∆εσµεύσεων.
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Kατά Πλειοψηφία
µε 8 ψήφους υπέρ, 1 ψήφο κατά (η κα Ζωναρέλη Κυριακή η οποία ενώ είναι υπέρ της φύλαξης θεωρεί ότι η
διαδικασία θα έπρεπε να είχε γίνει εγκαίρως και µε ανοιχτό διαγωνισµό)

Α) Ψηφίζει (διαθέτει) τις ανωτέρω αναφερόµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2016 για
την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση).
B) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 158/2016.

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 08/09/2016
Ο Πρόεδρος

Μεζίκης Βασίλειος

