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Αριθ. Απόφασης: 227/2012                                        
 
Θέµα: Ψηφίσεις πιστώσεων του προϋπολογισµού. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 17η ∆εκεµβρίου ηµέρα  
∆ευτέρα  του έτους 2012 και ώρα 9η π µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 18334/13-12-2012 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 3ο  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.  ∆ιάθεση πίστωσης ύψους 2.214,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 10.7131  όπου βρίσκεται 
εγγεγραµµένη, για τις ανάγκες του τµήµατος προνοιακών επιδοµάτων είναι αναγκαία µε 
απευθείας ανάθεση η προµήθεια φωτοαντιγραφικού µηχανήµατος µε αριθ. 485 πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής υπηρεσίας  
2.  ∆ιάθεση πίστωσης ύψους 13.370,10 € σε βάρος του Κ.Α. 30.6262.08 όπου βρίσκεται 
εγγεγραµµένη Με βάση τις  διατάξεις ΚΥΑ 618/43 ΦΕΚ52/20-1-2005και τα παραρτήµατα της  
είναι αναγκαία η απευθείας ανάθεση για τη  συντήρηση-αναγόµωση αντικατάσταση 
&συµπλήρωση πυροσβεστήρων ∆ηµοτικών κτιρίων από έµπειρο και εξειδικευµένο 
προσωπικό. µε αριθ. µελ. 33/12 και µε αριθ. 486πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της 
Οικονοµικής υπηρεσίας 
3. ∆ιάθεση πίστωσης ύψους 15.252,00 € σε βάρος του Κ.Α.20.7335.01 όπου βρίσκεται 
εγγεγραµµένη .Στα πλαίσια της συντήρησης του φωτεινού διάκοσµου του δήµου είναι 
αναγκαίο να γίνουν µε απευθείας ανάθεση εργασίες τοποθέτησης φωτεινού διάκοσµου 
σε περίοδο εορτών µε αριθ. µελ. 112/12 και µε αριθ. 487 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
της Οικονοµικής υπηρεσίας 
4.  ∆ιάθεση πίστωσης 4.182,00 € σε βάρος του Κ.Α 15.6266. όπου βρίσκεται 
εγγεγραµµένη. Για να είναι εφικτή η µετάπτωση δεδοµένων για το σύστηµα προνοιακών 
επιδοµάτων (ΟΠΣΝΑ) κρίνεται απαραίτητη η απευθείας ανάθεση για την παροχή 



υπηρεσιών µετάπτωσης δεδοµένων και εκπαίδευσης υπαλλήλων για την εφαρµογή 
προνοιακών επιδοµάτων µε αριθ. 488 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής 
υπηρεσίας 
5. ∆ιάθεση πίστωσης ύψους 4.335,00 € σε βάρος του Κ.Α. 35.7332.22 όπου βρίσκεται 
εγγεγραµµένη, Από την κλάδευση των δέντρων προκύπτει µεγάλος όγκος κλαδιών Κρίνετε 
λοιπόν επιβεβληµένη µε απευθείας ανάθεση η εκτέλεση εργασιών επεξεργασίας και 
µεταφοράς κλαδιών στη χωµατερή µε  αριθ. µελ.115/12 και µε αριθ. 491πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής υπηρεσίας 
 
6.  ∆ιάθεση πίστωσης ύψους 7.0000,00 € σε βάρος του Κ.Α.30.7331.67 όπου βρίσκεται 
εγγεγραµµένη, στο πλαίσιο της λειτουργίας  βρεφονηπιακού σταθµού  στο κτίριο της οδού  
Καζαντζάκη Κρίνετε  επιβεβληµένη µε απευθείας ανάθεση η προµήθεια και τοποθέτηση 
ρολλών ασφαλείας µε αριθ. µελ.119 /12 και µε αριθ. 489 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης 
της Οικονοµικής υπηρεσίας 
7. ∆ιάθεση πίστωσης ύψους  4.920,00€ σε βάρος του Κ.Α.30.7331.69 όπου βρίσκεται 
εγγεγραµµένη, Στις διάφορες κατασκευές του δήµου λόγω φθορών που υφίστανται µε τον 
χρόνο ή λόγω εκτάκτων προβληµάτων που προκύπτουν από την συνεχή λειτουργία τους  ή  
καταστροφές από αγνώστους  υπάρχει  ανάγκη για την παροχή εργασιών για διάφορες 
µεταλλικές κατασκευές για ασφάλεια δηµοτικών χώρων µε αριθ. µελ.126 /12 και µε 
αριθ. 490 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης της Οικονοµικής υπηρεσίας.  
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την 
ανωτέρω εισήγηση του προέδρου    

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                  Οµόφωνα 
 
Α). Εγκρίνει την διάθεση και ψηφίζει τις ανωτέρω πιστώσεις σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α. 
για την αντιµετώπιση προκυπτουσών αναγκών της υπηρεσίας (ως η προεκτεθείσα 
εισήγηση).  

                                                                                                                                                
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

              
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   227/2012 
 

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

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  17 – 12 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


