
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                     Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                             Από το πρακτικό της  1 - 2 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
 Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
Αριθ. Απόφασης 002/2011                                               
 

Θέµα: Ψηφίσεις πιστώσεων για προµήθειες και εργασίες του ∆ήµου µας.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα  σήµερα την 1ην του µήνα 
Φεβρουαρίου του έτους 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 11ην π.µ. συνήλθε η 
Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 924/28-1-2011 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). Αφού 
διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
α) Αβραµίδης Κυριάκος, πρόεδρος β) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ) Σιώπης 
Κων/νος, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος στ) 
Καρράς Ευστράτιος, µέλος ζ)  Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος 
θ) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των 
µελών οτι  
 
 Έχοντας υπόψη:  
Α) Τις διατάξεις: 

1. Του  Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 
∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης» και συγκεκριµένα : 

           α) του άρθρου 1, εδαφ. 19 παραγρ.5 αναφορικά µε την συνένωση των δήµων, β) 
του άρθρου 72 σχετικά µε τις αρµοδιότητες τις Οικονοµικής Επιτροπής και του 
άρθρου 267 σχετικά µε τον προϋπολογισµό του νέου δήµου όπως αυτός θα 
εκτελείται ως δωδεκατηµόρια του προϋπολογισµού του 2010.  

2. Του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Περί κύρωσης του Κώδικα ∆ήµων και 
Κοινοτήτων» 

3. Του Π.∆.28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής 
Αυτοδιοικήσεως» 

4. Του Ν.2286/95 «Προµήθειες του δηµόσιου τοµέα και ρυθµίσεις συναφών 
θεµάτων» 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθµ. 11389/93 Υπ.Απόφασης «Ενιαίος κανονισµός 
προµηθειών οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» (ΦΕΚ 185Β)  

6. Του άρθρου 13, παραγρ.3 του Ν.2503/97 (ΦΕΚ 107 Α’) «∆ιοίκηση, οργάνωση, 
στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για την τοπική αυτοδιοίκηση και 
άλλες διατάξεις» 

7. Του άρθρου 20 παραγ.13 του Ν.3731/08 (ΦΕΚ 263Α) «Αναδιοργάνωση της 
δηµοτικής αστυνοµίας και ρυθµίσεις λοιπών θεµάτων αρµοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών». 

8. Τις διατάξεις της 27319/02 (ΦΕΚ 945Β/24-07-02) Κ.Υ.Α των Υπουργών 
Εσωτερικών, ∆ηµ. ∆ιοίκησης και Αποκέντρωσης και Ανάπτυξης «Εφαρµογή των 
διατάξεων της παρ.3 του άρθρου 13 του Ν.2503/97» αναφορικά µε το χρηµατικό 
όριο στις απ’ ευθείας αναθέσεις των προµηθειών. 



9. Τις διατάξεις της αρ. 35130/739/9-8-2010 απόφασης του Υπουργού Οικονοµικών 
(ΦΕΚ 1291Β’/11-08-10) αναφορικά µε τα χρηµατικά όρια για την σύναψη 
δηµόσιων συµβάσεων που αφορούν παροχή υπηρεσιών. 

10. Την Εγκύκλιο 45/28-12-10 «Ρύθµιση θεµάτων οικονοµικής διοίκησης και 
διαχείρισης των δήµων, που προκύπτουν από την εφαρµογή των διατάξεων του 
Ν.3852/10». 

Β) Την αριθµ.1/11 απόφαση δηµάρχου περί µεταβίβασης εξουσίας να υπογράφουν «µε 
εντολή..» 
Γ)   1. την ανάγκη προµήθειας διαφόρων ειδών όπως αυτά ζητήθηκαν από τις επιµέρους 

υπηρεσίες του ∆ήµου 
 2. την ανάγκη ανάθεσης εργασιών όπως αυτές ζητήθηκαν από τις επιµέρους 

υπηρεσίες του ∆ήµου 
∆) Το γεγονός ότι, το ποσό της δεσµευόµενης, µε την παρούσα πίστωσης είναι εντός του 

εγκεκριµένου ποσοστού διάθεσης. 
κ α λ ε ί τ α ι  η  Ο ι κ ο ν ο µ ι κ ή  Ε π ι τ ρ ο π ή  

να ψηφίσει τα παρακάτω ποσά: 
 
1. 2.875,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.13% σε βάρος του Κ.Α.10.6063 µε τίτλο «Λοιπές 

παροχές σε είδος» για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου 
(οικονοµικές και διοικητικές υπηρεσίες) 

2. 2.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.13% σε βάρος του Κ.Α.15.6063 µε τίτλο «Λοιπές 
παροχές σε είδος» για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου 
(υπηρεσίες πολιτισµού, αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής) 

3. 16.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.13% σε βάρος του Κ.Α.20.6063 µε τίτλο «Λοιπές 
παροχές σε είδος» για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου 
(υπηρεσία καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού) 

4. 5.875,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.13% σε βάρος του Κ.Α.30.6063 µε τίτλο «Λοιπές 
παροχές σε είδος» για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου 
(υπηρεσία τεχνικών έργων) 

5. 4.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.13% σε βάρος του Κ.Α.35.6063 µε τίτλο «Λοιπές 
παροχές σε είδος» για την προµήθεια γάλακτος για το προσωπικό του ∆ήµου 
(υπηρεσίες πρασίνου) 

6. 5.500,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.23% σε βάρος του Κ.Α.00.6221.01 µε τίτλο 
«ταχυδροµικά τέλη» για ταχυδροµικά τέλη . 

7. 3.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α.23% σε βάρος του Κ.Α.00.6221.02 µε τίτλο 
«ταχυδροµικά τέλη» για τις ταχυµεταφορές φακέλων του ∆ήµου. 

8. 553,50 € συµπ/νου Φ.Π.Α.23% σε βάρος του Κ.Α.00.6451 µε τίτλο «Συνδροµές 
σε εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα»  για την ετήσια συνδροµή 
στην τράπεζα πληροφοριών «Νοµοτέλεια». 

9. 5.000,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 10.6641 µε τίτλο «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» για την προµήθεια 
καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων των διοικητικών και οικονοµικών υπηρεσιών 

10. 7.250,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 15.6641 µε τίτλο 

«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» για την 

προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων για τις υπηρεσίες πολιτισµού, 

αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής 
11. 117.500,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 20.6641 µε τίτλο 

«Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» για την 
προµήθεια καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων των διοικητικών και οικονοµικών 
υπηρεσιών 



12. 9.250,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 30.6641 µε τίτλο «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» για την προµήθεια 
καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων της Τεχνικής υπηρεσίας 

13. 5.875,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 35.6641 µε τίτλο «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» για την προµήθεια 
καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων της υπηρεσίας Κήπων 

14. 2.250,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 50.6641 µε τίτλο «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων» για την προµήθεια 
καυσίµων κίνησης µεταφορικών µέσων της δηµοτικής αστυνοµίας 

15. 2.750,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 10.6643 µε τίτλο «Προµήθεια 
καυσίµων για θέρµανση και φωτισµό» για την προµήθεια καυσίµων για 
θέρµανση 

16. 750,00 € συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 35.6644 µε τίτλο «Προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικά για λοιπές ανάγκες» για την προµήθεια καυσίµων για 
λοιπές ανάγκες της υπηρεσίας Κήπων 

17. 1.845,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 10.6414 µε τίτλο «Μεταφορές 
εν γένει» για την ανάθεση της µεταφοράς-µετακόµιση των υπηρεσιών του δήµου. 

18. 1.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 10.6414 µε τίτλο «Μεταφορές 
εν γένει» για την ανάθεση της µεταφοράς των θρυµµατισµένων κλαδιών στα ΧΥΤΑ. 

19. 5.100,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 10.6263 µε τίτλο «Συντήρηση 
και επισκευή µεταφορικών µέσων» που αφορούν επισκευές–συντηρήσεις 
οχηµάτων των οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του δήµου. 

20. 8.350,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 15.6263 µε τίτλο «Συντήρηση 
και επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις επισκευές–συντηρήσεις οχηµάτων των 
υπηρεσιών πολιτισµού, αθλητισµού και κοινωνικής πολιτικής. 

21. 53.100,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 20.6263 µε τίτλο «Συντήρηση 
και επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις επισκευές–συντηρήσεις οχηµάτων των 
υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

22. 2.600,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 35.6263 µε τίτλο «Συντήρηση 
και επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις επισκευές–συντηρήσεις οχηµάτων των 
υπηρεσιών πρασίνου. 

23. 1.250,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 50.6263 µε τίτλο «Συντήρηση 
και επισκευή µεταφορικών µέσων» για τις επισκευές–συντηρήσεις οχηµάτων της 
δηµοτικής αστυνοµίας. 

24. 500,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 10.6671 µε τίτλο «Ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων» για τα ανταλλακτικά οχηµάτων των υπηρεσιών των 
οικονοµικών και διοικητικών υπηρεσιών του δήµου. 

25. 12.000,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 20.6671 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» για τα ανταλλακτικά οχηµάτων των 
υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

26. 4.250,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 30.6671 µε τίτλο 
«Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων» για τα ανταλλακτικά οχηµάτων των 
υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού. 

27. 34.875,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 15.7135 µε τίτλο «Λοιπός 
εξοπλισµός» για την προµήθεια εξοπλισµού γυµναστικής για το νέο γυµναστήριο 
του δήµου. 

28. 1.375,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 00.6463 µε τίτλο «Έξοδα 
λοιπών δηµοσιεύσεων» για τις λοιπές δηµοσιεύσεις του δήµου. 

29. 750,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 10.6461 µε τίτλο «Έξοδα 
δηµοσιεύσεων οικονοµικών καταστάσεων» για δηµοσιεύσεις οικονοµικών 
καταστάσεων του δήµου. 



30. 1.750,00€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 10.6462 µε τίτλο «∆ηµοσίευση 
προκηρύξεων» για τις δηµοσιεύσεις προκηρύξεων του δήµου. 

31. 9.003,86€ συµπ/νου Φ.Π.Α. 23% σε βάρος του Κ.Α. 00.6162 µε τίτλο «Λοιπά 
έξοδα τρίτων-Φύλαξη στρατοπέδου για την φύλαξη του στρατοπέδου «Μέγας 
Αλέξανδρος». 

32. 9.472,04€ σε βάρος του Κ.Α. -.8112 µε τίτλο «Αµοιβές αιρετών αρχόντων και 
τρίτων» για την πληρωµή αµοιβών αιρετών για το 2010. 

 
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 πιστώσεις για προµήθειες και εργασίες του ∆ήµου µας (σύµφωνα   
µε την παραπάνω αναφερόµενη εισήγηση).  
 

Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
                                 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 2/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
                                                    Αµπελόκηποι  1 – 2 - 2011 
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
                                                      Ακριβές Απόσπασµα  
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                      Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                             Καζαντζίδης Γεώργιος  

 
 
 


