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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασµα από το πρακτικό της
03/10/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθ. Απόφασης: 180/2016

ΘΕΜΑ: Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό έτους 2016.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 3η του µήνα Οκτώβρη, του έτους
2016, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε
συνεδρίαση, µετά από την 12371/29-09-2016 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)Ράπτου Όλγα (µέλος),
4)Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 5)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 6)Κατζικάς Γιώργος
(µέλος), 7)Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό µέλος), 8)Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος),
9)Καρράς Ευστράτιος (µέλος).
Απόντες: Ουδείς
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 11Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών ότι:
Σύµφωνα µε το άρθρο 72 παργ.1 περ.δ του Ν.3852/2010 η οικονοµική επιτροπή αποφασίζει για
την διάθεση των εγγεγραµµένων πιστώσεων του προϋπολογισµού .
Γι αυτό προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τις κάτωθι εγγεγραµµένες στον
πρ/σµό έτους 2016 πιστώσεις:
1. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 1.250,00€, (πρόταση 426) σε βάρους του ΚΑ 00.6223 µε τίτλο
«Κινητή τηλεφωνία»
2. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 15.000,00€ (πρόταση 427) σε βάρους του ΚΑ 35.7332.10. µε
τίτλο: Αποκατάσταση πρασίνου στο έργο «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ
∆ΕΝ∆ΡΟΠΟΤΑΜΟΥ» αρ. µελ 80/16
3. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 10.000,00€ (πρόταση 428) σε βάρους του ΚΑ 30.6262.13 µε
τίτλο «Αποκατάσταση πληµµυρισµένου αντλιοστασίου» αρ.µελ. ΜΕΛ 79/16
4. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 5.000,00€ (πρόταση 429) σε βάρους του ΚΑ 35.7332.05 µε τίτλο
«Καταπολέµηση εντόµου πιτυοκάµπης πεύκης» (ΑΡ.ΜΕΛ 76/16)
5. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 15.000,00€ (πρόταση 430) σε βάρους του ΚΑ 35.7332.07 µε
τίτλο «Αποξήλωση πρέµνων και φύτευση νέων δέντρων»
6. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 25.000,00€ (πρόταση 431 ) σε βάρους του ΚΑ 35.7332.14 µε
τίτλο «Κλάδευση δένδρων»

7. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 17.712,00€ (πρόταση 432) σε βάρους του ΚΑ 30.7412.01 µε
τίτλο «Ανασύνταξη και ολοκλήρωση Πολεοδοµικού Σχεδίου περιοχής πρώην στρατοπέδου
«ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ» σύµφωνα µε τις κατευθύνσεις του εγκεκριµένου ΓΠΣ
Αµπελοκήπων (αρ. µελ. 8/2015)
8. Ψηφίζεται πίστωση 6.000,51 € (πρόταση 433) σε βάρος του Κ.Α. 30.6261.02 µε τίτλο
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ
Κ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ∆Κ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ»
9. Ψηφίζεται πίστωση 8.000,00 € (πρόταση 434) σε βάρος του Κ.Α. 15.7135.02 µε τίτλο
«Προµήθεια εξοπλισµού αθλητικών εγκαταστάσεων»
10. Ψηφίζεται πίστωση 2.998.94 € (πρόταση 435) σε βάρος του Κ.Α. 30.6661.13 µε τίτλο
«Προµήθεια υλικών καθαρισµού δεξαµενών, σιντριβανιών κλπ».

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω
εισήγηση του προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία
ο

ο

ο

(µε 6 ψήφους υπέρ, 1 αποχή ο κος Καζαντζίδης, 1 κατά η κα Ράπτου Όλγα ως προς το 2 , 5 , 6 σκέλος και
ο
ο
ο
λευκό ως προς το 3 σκέλος και 1 κατά η κα Ζωναρέλη Κυριακή ως προς το 6 και 8 σκέλος µε την αιτιολογία
ότι το έργο έχει ελάχιστα χρησιµοποιηθεί για να χρήζει συντήρησης)

Α) Ψηφίζει (διαθέτει) τις ανωτέρω αναφερόµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2016 για
την κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση).
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 180/2016.
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι 04/10/2016
Ο Πρόεδρος

Μεζίκης Βασίλειος

