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Θέµα: Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 
2011 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 14η του µήνα 
Απριλίου του 2011 ηµέρα της εβδοµάδος Τετάρτη και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η 
Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 4510/8-4-
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.  
∆ιαπιστώθηκε δε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών,  παρόντες ήταν:  
α) Αβραµίδης Κυριάκος, Πρόεδρος β) Καρράς Ευστράτιος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ)Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος  στ) 
Σιώπης Κων/νος, µέλος ζ)Σάββα Αικατερίνη, µέλος θ) Αγοραστός Κων/νος η) 
Κατσαρός Ιωάννης. 
 
Απόντες: Ουδείς 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των µελών 
κατάσταση πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό του ∆ήµου έτους 2011 για 
προµήθειες και εργασίες ενταγµένες στις δράσεις της υπηρεσίας και καλεί τα µέλη να 
αποφασίσουν για την έγκριση τους.   
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 

 
          ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                Οµόφωνα  
Α) Ψηφίζει της παρακάτω (εγγεγραµµένες στον προϋ/σµό έτους 2011) πιστώσεις   

για την αντιµετώπιση των αναγκών της υπηρεσίας ως ακολούθως:  

1. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6071 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες επιµόρφωσης- 
εισαγωγικής εκπαίδευσης νέων υπαλλήλων.  

2. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6073.01 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες επιµόρφωσης 
προσωπικού και συµµετοχής σε συνέδρια και σεµινάρια.  

3. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 60.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6125 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες αποζηµίωσης 
και έξοδα αιρετών  



4. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 12.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6131 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες µισθοδοσίας 
εργαζοµένων σε ΚΕΠ  

5. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6134 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για αποζηµίωση µελών και 
γραµµατέως υπηρεσιακού συµβουλίου  

6. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 70.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6222 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για τηλεφωνικά, τηλεγραφικά 
τέλη και τέλη τηλετυπίας 

7. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6223 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για τέλη κινητής τηλεφωνίας 

8. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6224 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για τέλη ειδικών ραδιοδικτύων  

9. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6463 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για έξοδα λοιπών δηµοσιεύσεων  

10. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 17.794,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6063 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια 
γάλακτος για το προσωπικό. 

11. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 40.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6212 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για δαπάνη φυσικού 
αερίου παραγωγικής διαδικασίας  

12. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 5.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6263 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων  

13. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 30.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6271 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για ύδρευση δηµοτικών 
κτιρίων. 

14. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6422 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για οδοιπορικά έξοδα και αποζηµίωση 
µετακινούµενων υπαλλήλων. 

15. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6461 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για έξοδα δηµοσίευσης οικονοµικών 
καταστάσεων. 

16. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 7.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6462 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για έξοδα δηµοσίευσης προκηρήξεων. 

17. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 58.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6641.01 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για προµήθεια καυσίµων για 
κίνηση µεταφορικών µέσων.  

18. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 11.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6643 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για προµήθεια καυσίµων για 
θέρµανση και φωτισµό. 

19. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6671 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για ανταλλακτικά µεταφορικών 
µέσων. 



20. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 30.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6212 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για δαπάνη φωταέριου 
και φυσικού αερίου παραγωγικής διαδικασίας  

21. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 7.250,00€ σε βάρος του ΚΑ 15.6641 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια καυσίµων και 
λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων  

22. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 50.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6063 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για παροχές σε είδος 
(γάλα κλπ)  

23. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 15.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6271 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για ύδρευση δηµοτικών 
κτιρίων. 

24. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 455.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6641 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων  

25. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 50.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6671 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων. 

26. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 12.927,20€ σε βάρος του ΚΑ 30.6063 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για παροχές σε είδος 
(γάλα κλπ)  

27. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 6.250,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6212 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για δαπάνη φωταέριου και 
φυσικού αερίου παραγωγικής διαδικασίας  

28. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6263 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για δαπάνες επισκευών 
οχηµάτων  

29. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 137.150,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6641.01 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια 
καυσίµων για κίνηση µεταφορικών µέσων  

30. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6641.03 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια 
καυσίµων για κίνηση µηχανηµάτων συντήρησης έργων  

31. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 5.200,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6643 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για προµήθεια καυσίµων για 
θέρµανση και φωτισµό. 

32. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6671 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για ανταλλακτικά 
µεταφορικών µέσων – οχηµάτων 

33. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 11.957,66€ σε βάρος του ΚΑ 35.6063 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για παροχές σε είδος 
(γάλα κλπ)  

34. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 35.6263 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων  

35. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 3.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 35.6264.02 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για συντήρηση και επισκευή 
µηχανηµάτων κήπων 



36.  Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 974,16€ σε βάρος του ΚΑ 35.6414 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες µεταφορών εν γένει  

37. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.000,0€ σε βάρος του ΚΑ 35.6422 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες εκπαίδευσης και 
επιµόρφωσης προσωπικού  

38. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 10.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 35.6641.01 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων  

39. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 8.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 35.6641.03 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για µηχανήµατα κήπων  

40. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 8.450,00€ σε βάρος του ΚΑ 35.6643 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για προµήθεια καυσίµων για 
θέρµανση και φωτισµό 

41. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 50.6263 πρ/σµού 
έτους 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για συντήρηση και επισκευή 
µεταφορικών µέσων  

42. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 4.550,00€ σε βάρος του ΚΑ 50.6641.01 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια 
καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση µεταφορικών µέσων  

43. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 195.434,77€ (ΠΟΕ) σε βάρος του ΚΑ 8112 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για αµοιβές αιρετών 
αρχόντων και τρίτων  

44. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 402.509,91€ (ΠΟΕ) σε βάρος του ΚΑ 8113 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για αµοιβές και έξοδα 
τρίτων  

45. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.216.148,31€ (ΠΟΕ) σε βάρος του ΚΑ 8115 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για διάφορα έξοδα  

46. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 449.854,65€ (ΠΟΕ) σε βάρος του ΚΑ 8116 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για δαπάνες 
προµήθειας αναλωσίµων  

47. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 15.000,00€ (ΠΟΕ) σε βάρος του ΚΑ 8117 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για λοιπά έξοδα  

48. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.890.377,67€ (ΠΟΕ) σε βάρος του ΚΑ 8122 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για έργα 
προηγούµενων ετών 

49. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.535,50€ σε βάρος του ΚΑ 00.6451.02 
πρ/σµού έτους 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για συνδροµές σε 
εφηµερίδες και περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα  

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας  

 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  22/2011 
 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 



Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη                                                   
 
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
 
 
Ακριβές Απόσπασµα,         Αµπελόκηποι  14 – 4 - 2011 
                                                       
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                      Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                             Καζαντζίδης Γεώργιος  


