
                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                             
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              12/10/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
Αριθ. Απόφασης: 185/2016 
 
ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό έτους 2016. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 12η του µήνα Οκτώβρη, του 
έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 13:00, συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε 
συνεδρίαση, µετά από την 12922/07-10-2016 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)Κουσενίδης Αλέξανδρος ( µέλος), 5)Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 6)Καρράς Ευστράτιος 
(µέλος).  
Απόντες: 1) Κατζικάς Γιώργος (µέλος), 2) Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 3)Ζωναρέλη - Λαζαρίδου 
Κυριακή (µέλος). 
 
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2Ο Έκτακτο θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί σα 
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, oι οποίες δηµιουργήθηκαν µε την 25η αναµόρφωση του ∆Σ της 3-
10-2016 (είναι οι ΚΑ που αφορούν τις δαπάνες για το προσωπικό της Κοινωφελούς Εργασίας). 
 

1. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 2.400,00€ (πρόταση 448) σε βάρους του  15.6063.03 µε τίτλο  
«Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς 
εργασίας: ‘Εργο µε αριθµό 3: Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων ∆ηµοτικών και Σχολικών 
Κτιρίων». 

2. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 2.600,0€  (πρόταση 449) σε βάρους του  ΚΑ 15.6063.02 µε τίτλο 
«Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς 
εργασίας: ‘Εργο µε αριθµό 2: Φύλαξη ∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

3. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 4.000,00€ (πρόταση 450) σε βάρους του  ΚΑ 15.6063.04 µε τίτλο 
«Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς 
εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του ∆ήµου και κάλυψη 
εκδηλώσεων».  

4. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 2.100,00€ (πρόταση451) σε βάρους του  ΚΑ 15.6063.05 µε τίτλο 
«Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς 
εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία χώρων πρασίνου 
(πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων κα».  

5. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 450,00€ (πρόταση 452) σε βάρους του  ΚΑ 15.6063.06 µε τίτλο 
«Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς 
εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 9: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού – µέσων και οχηµάτων 
καθαριότητας και έργων».  



                                                                                                                                                                                           
6. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 4.400,00€ (πρόταση 453) σε βάρους του  ΚΑ 15.6063.07 µε τίτλο 

«Παροχή γάλακτος αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος της νέας κοινωφελούς 
εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 10: Καθαριότητα οδών, πλατειών και κοινοχρήστων χώρων». 

7. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 5.040,00€ (πρόταση 454) σε βάρους του  ΚΑ 15.6061.02 µε τίτλο 
«Παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος 
της νέας κοινωφελούς εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 2: Φύλαξη ∆ηµοτικών και Σχολικών 
Κτιρίων».  

8. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 4.560,00€ (πρόταση455) σε βάρους του  ΚΑ 15.6061.03 µε τίτλο 
«Παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος 
της νέας κοινωφελούς εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 3: Καθαριότητα Εσωτερικών Χώρων 
∆ηµοτικών και Σχολικών Κτιρίων».  

9. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 7.600,00€ (πρόταση456) σε βάρους του  ΚΑ 15.6061.04 µε τίτλο 
«Παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος 
της νέας κοινωφελούς εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 7: Έργα βιώσιµης Αστικής Ανάπλασης του 
∆ήµου και κάλυψη εκδηλώσεων».  

10. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 4.200,00€ (πρόταση 457) σε βάρους του  ΚΑ 15.6061.05 µε τίτλο 
«Παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος 
της νέας κοινωφελούς εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 8: Συντήρηση- ανακατασκευή-δηµιουργία 
χώρων πρασίνου (πάρκων, πλατειών, δενδροστοιχιών, σχολικών αυλών, θερµοκηπίων 
κα».  

11. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 850,00€ (πρόταση458) σε βάρους του  ΚΑ 15.6061.06 µε τίτλο 
«Παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος 
της νέας κοινωφελούς εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 9: Συντήρηση και επισκευή εξοπλισµού – 
µέσων και οχηµάτων καθαριότητας και έργων».   

12. Ψηφίζεται πίστωση ύψους 8.500,00€ (πρόταση 459) σε βάρους του  ΚΑ 15.6061.07 µε τίτλο 
«Παροχή Μέσων Ατοµικής Προστασίας αποκλειστικά στο προσωπικό του προγράµµατος 
της νέας κοινωφελούς εργασίας. ‘Εργο µε αριθµό 10: Καθαριότητα οδών, πλατειών και 
κοινοχρήστων χώρων».   

              
       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
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 185/2016. 

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

 
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 
Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  13/10/2016 

 
       Ο Πρόεδρος  
 
 
 
 
             Μεζίκης Βασίλειος 


