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Αριθ. Απόφασης: 30/2012                                             
 
Θέµα: Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό έτους 2012.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα ∆ευτέρα 20ην Φεβρουαρίου, του 
έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από 
την αριθ. πρωτ. 2136/16- 2 -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) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος ε) Καρράς Ευστράτιος, µέλος στ) Γρούγιος Ηλίας, 
µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Αγοραστός Κων/νος, µέλος θ)  Γρούγιος Ηλίας, µέλος ι) 
Κατσαρός Ιωάννης 
 
Απόντες:  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 4ο θέµα 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 την 252/2012 πρόταση 
ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής υπηρεσίας για δέσµευση ποσού ύψους 100.000,00 € 
σε βάρος του Κ.Α 00.6131.02, όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες προσωπικού µε 
συµβάσεις µίσθωσης έργου   (α.α πρότασης 252) 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. και την εισήγηση του προέδρου 
  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   
 Οµόφωνα 

Α). Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 100.000,00 € σε βάρος του Κ.Α 00.6131.02, όπου 
βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες προσωπικού µε συµβάσεις µίσθωσης έργου   (α.α 
πρότασης 252). 
 
Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.   
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   30/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 



 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                                     Αµπελόκηποι   20-2-2012                 
 

       Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                       Γ. Καζαντζίδης  

 


