
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                     Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                                 Από το πρακτικό της  3 – 12 - 2012 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
Πληρ.  Κουκουλιώτης Ε..   
Τηλ. 2313313689 
 
Α∆Α: Β45ΑΩΨΕ-ΡΣ9 
 
Αριθ. Απόφασης: 223/2012                                        
 
Θέµα: Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό έτους 2012. 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 3η ∆εκεµβρίου ηµέρα  
∆ευτέρα  του έτους 2012 και ώρα 9η π µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ.17425/29-11-2012 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: 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Πρόεδρος β) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ), Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος, στ) 
Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Κατσαρός Ιωάννης 
 
Απόντες: Αγοραστός Κων/νος. 

 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των 
µελών ότι σύµφωνα µε το άρθρο 72  παργ.1 περ. δ η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού. 
Γι’ αυτό προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει την ψήφιση των 
παρακάτω  εγγεγραµµένων πιστώσεων στον προϋπολογισµό 2012, σύµφωνα µε τις 
προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της οικονοµικής υπηρεσίας για δεσµεύσεις 
ποσών εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 2012: 

1. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.250,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00.6142.05 
όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, (δέσµευση ποσού 14.995,10 €, αφορά ένα µήνα άρα 
το ποσό των 14.995,10/12 ≈ 1.250,00 €) για να λύσει το πρόβληµα της αύξησης των 
αδέσποτων ζώων στην περιοχή της αρµοδιότητάς του, είναι αναγκαία η παροχή 
υπηρεσιών αντιµετώπισης του προβλήµατος των αδέσποτων ζώων µε αριθ. 
473 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής υπηρεσίας  

2. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 8.000,00  € σε βάρος του Κ.Α. 30.6662.07 
όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για την αντιµετώπιση των αναγκών προµήθειας 
κουφωµάτων και κατασκευών αλουµινίου, που δεν µπορούν να εκτελεστούν από 
το µόνιµο προσωπικό του ∆ήµου, είναι αναγκαία η εκτέλεση της προµήθειας µε αριθ. 
µελ. 38/12 και µε αριθ. 474 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής 
υπηρεσίας 

3. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 14.993,70  € σε βάρος του Κ.Α. 30.6671.03 
όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για την αντιµετώπιση των αναγκών συντήρησης των 
ξύλινων κατασκευών σε αθλητικούς χώρους, πάρκα, πλατείες, παιδικούς σταθµούς, 
παιδικές χαρές, σχολεία και ∆ηµοτικά κτίρια, είναι αναγκαία η εκτέλεση της 



προµήθειας ξυλείας σε διάφορες µορφές µε αριθ. µελ. 117/12 και µε αριθ. 475 
πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής υπηρεσίας 

4. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους3.500,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6264.04  
όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για την επισκευή και συντήρηση των µηχανηµάτων 
κήπων, από εξειδικευµένο εξωτερικό συνεργείo µε αριθ. µελ. 114/12 και µε αριθ. 
480 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής υπηρεσίας 

5. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 5.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.6264.01 
όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για την αντιµετώπιση των αναγκών της συντήρησης 
των µηχανηµάτων κήπων(αλυσοπρίονα, χλοοκοπτικά, χορτοκοπτικά 
µπουρντοροκόφτες, τηλεσκοπικά αλυσοπρίονα κ.α.), είναι αναγκαία η προµήθεια 
ανταλλακτικών µηχανηµάτων κήπων µε αριθ. µελ. 113/12 και µε αριθ. 479 
πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής υπηρεσίας 

6. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.337,61 € σε βάρος του Κ.Α.20.6265 όπου 
βρίσκεται εγγεγραµµένη, για  τη προµήθεια - συντήρηση, αναγόµωση 
πυροσβεστήρων και αναλώσιµων αυτών για τα οχήµατα του δήµου,  στο τµήµα 
κίνησης και συντήρησης οχηµάτων του δήµου  µε αριθ. µελ.120 /12 και µε αριθ. 481 
πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής υπηρεσίας 

Ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη  τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της 
Οικονοµικής υπηρεσίας 

Προτείνει  τη δέσµευση των ανωτέρω πιστώσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 113/2010 και της αριθ. 30 εγκυκλίου του Υπ. Εσ. Απ. & Ηλ. ∆ιακ/σης και κάλεσε 
την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει 

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου     

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 
Α). Ψηφίζει τις ανωτέρω εγγεγραµµένες πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2012, για την 
κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση).  
  
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

              
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   223/2012 
 

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

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  3 – 12 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


