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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                             Απόσπασµα από το πρακτικό της 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                              02/12/2016 συνεδρίασης της Ο.Ε. 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 
 
Αριθ. Απόφασης: 246/2016 
 
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 
(έχει προστεθεί η 9η 

φήφιση πίστωσης ) 
 
 
ΘΕΜΑ: Ψήφιση – διάθεση πιστώσεων εγγεγραµµένων στον πρ/σµό  έτους 2016 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 2η του µήνα ∆εκεµβρίου, του 

έτους 2016, ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 13:00µ.µ.συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή 

σε τακτική συνεδρίαση, µετά από την 16614/28-11-2016 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:  

1) Μεζίκης Βασίλειος(Πρόεδρος), 2) ΣιδηρόπουλοςΣάββας(Μέλος)  3)Καρράς 

Ευστράτιος(Μέλος),4)Αποστολίδου Μαρία(Μέλος),5)Ράπτου Όλγα(Μέλος). 

 

Απόντες: 1)Κουσενίδης Αλέξανδρος(Μέλος),2)Κατζικάς Γεώργιος(Μέλος),3)Καζαντζίδης 

Γεώργιος,4)Ζωναρέλη –Λαζαρίδου Κυριακή (Μέλος) 

 Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την ∆ηµοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού. 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα  της ηµερήσιας διάταξης 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 

πρ/σµό έτους 2016 πιστώσεις(είναι οι πιστώσεις που δηµιουργήθηκαν στη συνεδρίαση ∆Σ την 28η 

Νοεµβρίου).  

1. Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 1,00€ σε βάρος του  ΚΑ 00.6511.02 µε τίτλο «Τόκοι δανείου 

ΤΠ∆ 2001 (πρόταση αναλ.υποχρ 506) 

2. Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 1,00€ σε βάρος του  ΚΑ 00.6516.02 µε τίτλο «Χρεωλύσια 

δανείου ΤΠ∆ 2001» (πρόταση αναλ.υποχρ 507) 
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3.  Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 1.410,00€ σε βάρος του  ΚΑ 15.6471.01 µε τίτλο «Έξοδα 

πολιτιστικών δραστηριοτήτων»  (πρόταση αναλ.υποχρ 508) 

4.  Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 140,00€ σε βάρος του  ΚΑ 35.7332.04 µε τίτλο «Απολυµάνσεις 

δηµοτικών χώρων-µυοκτονία»»  (πρόταση αναλ.υποχρ 509) 

5. Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 6.800,00€ σε βάρος του  ΚΑ 10.6117.01 µε τίτλο «αµοιβές 

ορκωτών λογιστών για τον έλεγχο των οικονοµικών στοιχείων έτους 2016» (πρόταση 

αναλ.υποχρ 510) 

6. Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6433 µε τίτλο «τιµητικές 

διακρίσεις, αναµνηστικά δώρα, έξοδα φιλοξενίας φυσικών προσώπων και 

αντιπροσωπειών», (πρόταση αναλ.υποχρ 511) 

7.  Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 8.000,00€ σε βάρος του  ΚΑ 20.6264.01 «Συντήρηση και 

επισκευή λοιπών µηχανηµάτων» (πρόταση αναλ.υποχρ 512) 

8. Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 9.798,16€ σε βάρος του  ΚΑ 00.6711.01 «Απόδοση σε Σχολικές 

επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες» (πρόταση αναλ.υποχρ 513) 

9. Ψηφίζει – διαθέτει πίστωση 4.690,00€ σε βάρος του  ΚΑ 15.6474.01 «Έξοδα οργάνωσης 

προγράµµατος Χειµερινός κινηµατογράφος » (πρόταση αναλ. υποχρ 503). 

 

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

εισήγηση του  προέδρου 

                                                        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ OMΟΦΩΝΑ 

 

Α) Ψηφίζει (διαθέτει) τις  ανωτέρω αναφερόµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2016 για την 

κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση).  

Β)  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 246/2016. 

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

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

Ακριβές Απόσπασµα, Αµπελόκηποι  05/12/2016 

 

       Ο Πρόεδρος  

 

 

                                                                                                                             Μεζίκης Βασίλειος 


