
   
    

                                                                                                                                                                                                                                

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                                27/10/2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 

 

Αριθ. Απόφασης: 201/2017 

 

ΘΕΜΑ : Έγκριση της δαπάνης και Ψήφιση της πίστωσης εγγεγραμμένης στον προϋπολογισμό έτους 2017. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 27η του μήνα Οκτωβρίου, του έτους 2017, 

ημέρα της εβδομάδος Παρασκευή  και ώρα 12:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, 

μετά από την 21760/23-10-2017 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.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος) 2) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 3) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 4) 

Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος) 5) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 6) Λαδάς Παράσχος (μέλος) 7) Πεχλιβανίδης 

Νικόλαος (μέλος), 8) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 9) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).   

Απόντες: Ουδείς. 

 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

    

           Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 10
ο 

θέμα της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι :  

 

 Σύμφωνα με το άρθρο 72  παραγρ. 1 περ. δ η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση των 

πιστώσεων  του προϋπολογισμού. 

Γι’ αυτό προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή να εγκρίνει την δαπάνη και να αποφασίσει τη  ψήφιση    της 

παρακάτω εγγεγραμμένης πίστωσης στον προϋπολογισμό του 2017 σύμφωνα με τις Προτάσεις Ανάληψης 

Υποχρέωσης για δέσμευση ποσών εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό 2017. 

 Καλείται η Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει  και να εγκρίνει τη δαπάνη και να ψηφίσει -διαθέσει πίστωση 

30.750,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 «Δικαστικά έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή 

συμβιβαστικών πράξεων»  όπου βρίσκεται εγγεγραμμένη (ΠΑΥ 458) , η οποία προέκυψε από εκταμίευση από 

τον λογ/σμό όψεως του Δήμου του παραπάνω ποσού, από την τράπεζα Πειραιώς στις 12/04/2017, σε 

υλοποίηση του κατασχετηρίου εγγράφου εις χείρας τρίτου από την Α.Ε με την επωνυμία «Καινοτομικά 

Αναπτυξιακά Συστήματα ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο «IDS ΕΠΕ» που μας επιδόθηκε στις 23/03/2017 κατόπιν της 

υπ’ αριθμ.26509/2013 διαταγής πληρωμής του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης. 
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 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του      

προέδρου  

 

                 ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  Κατά Πλειοψηφία 

                                                (με ψήφους 8 υπέρ, 1 αποχή η κα Λαϊνάκου Αφροδίτη) 

 

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη και  ψηφίζει -διαθέτει πίστωση 30.750,00€ σε βάρος του Κ.Α. 00.6492 «Δικαστικά 

έξοδα & έξοδα εκτέλεσης δικαστικών αποφάσεων ή συμβιβαστικών πράξεων»  όπου βρίσκεται 

εγγεγραμμένη (ΠΑΥ 458) , η οποία προέκυψε από εκταμίευση από τον λογ/σμό όψεως του Δήμου του 

παραπάνω ποσού, από την τράπεζα Πειραιώς στις 12/04/2017, σε υλοποίηση του κατασχετηρίου εγγράφου 

εις χείρας τρίτου από την Α.Ε με την επωνυμία «Καινοτομικά Αναπτυξιακά Συστήματα ΕΠΕ» με διακριτικό τίτλο 

«IDS ΕΠΕ» που μας επιδόθηκε στις 23/03/2017 κατόπιν της υπ’ αριθμ.26509/2013 διαταγής πληρωμής του 

Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσ/νίκης. 

 

  Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

  Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 201/2017. 

 

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

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                              ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  30/10/2017 

       

                                                                                                                                                       Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                              Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
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