
     
                 

                                                                                                                                    

 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               12.12.2017 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 235/2017 

 

ΘΕΜΑ: Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραμμένων στον προϋπολογισμό έτους 2017 και έγκριση έκδοσης 

πολυετούς ανάληψης δαπάνης  

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 12η του μήνα Δεκέμβρη, του έτους 2017, ημέρα 

της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:30 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε κατεπείγουσα συνεδρίαση, μετά από την 

25561/12.12.2017 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) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4) 

Λαδάς Παράσχος (μέλος) 5) Πεχλιβανίδης Νικόλαος (μέλος) 6) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 7) Αβραμίδης 

Κυριάκος (μέλος)  8) Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος (μέλος).   

  Απόντες: 1) Λαϊνάκου Αφροδίτη. 

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

  

Ο πρόεδρος, με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής  για τη διαδικασία σύγκλησης έκτακτης 

συνεδρίασης,  εισηγήθηκε το 2
ο
 θέμα της ημερήσιας διάταξης αποδίδοντας τον επείγοντα χαρακτήρα του στο 

κλείσιμο του τρέχοντος οικονομικού έτους και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 72  παργ.1 περ. δ του Ν.3852/2010 η οικονομική επιτροπή αποφασίζει για την διάθεση των 

εγγεγραμμένων πιστώσεων του προϋπολογισμού. 

Γι αυτό προτείνεται στην Οικονομική Επιτροπή  να αποφασίσει τις κάτωθι εγγεγραμμένες στον προϋπολογισμό 

έτους 2017 πιστώσεις: 

  

1. A) Ψηφίζει-διαθέτει πίστωση ύψους 10.000,00€ σε βάρους του ΚΑ 30.6662.10 με τίτλο «Προμήθεια 

αναλώσιμων υλικών για το σιδηρουργείο»  (πρόταση 512) 

2. B) Eγκρίνει την έκδοση πολυετούς ανάληψης δαπάνης, δέσμευση για ψήφιση πίστωσης ποσού ύψους 

14.783,63€ σε βάρος των Κ.Α. 30.6662.10 προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με την 108/2017 μελέτη 

για την «Προμήθεια αναλώσιμων υλικών για το σιδηρουργείο». 

 

 

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του  

προέδρου  

               ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

      

A) Ψηφίζει-διαθέτει πίστωση ύψους 10.000,00€ σε βάρους του ΚΑ 30.6662.10 με τίτλο «Προμήθεια αναλώσιμων 
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B) Eγκρίνει την έκδοση πολυετούς ανάληψης δαπάνης, δέσμευση για ψήφιση πίστωσης ποσού ύψους 14.783,63€ 

σε βάρος των Κ.Α. 30.6662.10 προϋπολογισμού έτους 2018 σύμφωνα με την 108/2017 μελέτη για την «Προμήθεια 

αναλώσιμων υλικών για το σιδηρουργείο». 

  

  Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 235/2017. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  13.12.2017 

                                                                         

Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                                                              Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
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