
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Από το πρακτικό της 10/9/2013 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
Αριθ. Απόφασης  164/2013                                               
  
            Θέµα: Ψηφίσεις πιστώσεων του προϋπολογισµού.    
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 10ην του µήνα Σεπτέµβρη του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 14132/6-9-2013 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:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος Σιώπης 
Κων/νος, µέλος δ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ).  
 
Απόντες: Σουσλόγλου Νικόλαος, Σάββα Αικατερίνη, Λεµονίδου ∆έσποινα , Κατσαρός Ιωάννης. 

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέµα της ηµερήσιας 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 2013 σύµφωνα µε την πρόταση ανάληψης 
υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας για δέσµευση ποσού  εγγεγραµµένου στον προϋπολογισµό 
2013: 
1.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 24.600,00 € σε βάρος του Κ.Α.30.7331.01 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για 
την   Παροχή Υπηρεσιών συντήρησης µονώσεων σχολικών κτιρίων. 
2.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 6.888,00 € σε βάρος του Κ.Α.00.6491.01 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για 
την   Παροχή Υπηρεσιών αποξήλωσης διαφηµιστικών τύπου ρακέτας, φόρτωσής  τους και µεταφοράς 
τους. 
3.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 4.095,90 € σε βάρος του Κ.Α.20.6234.01 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για 
την   Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς οχηµάτων χρήσης ρυµουλκών γερανών. 
 
4. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 17.097,00 € σε βάρος του Κ.Α.30.7336.05 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, 
για την   Υπηρεσία αντικατάστασης µη επισκευάσιµων τµηµάτων λεβητοστασίων σε κτίρια του ∆ήµου. 
 
5.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση 6.986.40 € σε βάρος του Κ.Α.30.6262.06 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για 
τoν   καθαρισµό φρεατίων & σχαρών σε σχολεία και διάφορα σηµεία του ∆ήµου. 
 

          Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                        Οµόφωνα 

 
Α). Ψηφίζει τις ανωτέρω στον προϋπολογισµό υπάρχουσες πιστώσεις για την κάλυψη αναγκών της 

υπηρεσίας (ως η εισήγηση).  
 



Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 
 
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  164/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  10/9/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 


