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ΘΕΜΑ: Ψηφίσεις πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό έτους 2014. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 9η του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014 ηµέρα 
της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 
17477/05-12-2014 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) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 3)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος) 4)  
Αποστολίδου Μαρία (µέλος), 5) Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος 6) Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος), 7) Ράπτου 
Όλγα, (µέλος)  8) Κατζικάς Γεώργιος (µέλος) 9) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος). 
 
Απόντες: Ουδείς 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο Θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν 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 2014 σύµφωνα µε τις προτάσεις ανάληψης υποχρέωσης της οικονοµικής 

υπηρεσίας για δέσµευση ποσών  εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 2014. 

  O Πρόεδρος λοιπόν σύµφωνα µε τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 και της αριθµ. 30 εγκυκλίου του Υπ. Εσ. Απ. & 

Ηλ. ∆ιακ/σης και κάλεσε την Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίσει τα παρακάτω: 

1.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση για την προµήθεια για την συντήρηση και αναγόµωση πυροσβεστήρων για 

τα οχήµατα και µηχανήµατα του ∆ήµου  σε βάρος του Κ.Α. 20.6265 αξίας 2.187,43 €  όπου βρίσκεται 

εγγεγραµµένη, (προτάσεις ανάλ.υποχρ.414). 

2.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης και φωτισµού για τις 

εκδηλώσεις του ∆ήµου   σε βάρος του Κ.Α. 15.6471,04 αξίας 4.500,00 €  όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, 

(προτάσεις ανάλ.υποχρ.415). 

3.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση για την προµήθεια παιχνιδιών για τον παιδικό σταθµό οδού Καζαντζάκη σε 

βάρος του Κ.Α. 15.6622.01 αξίας 8.098,79 €  όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, (προτάσεις ανάλ.υποχρ.416). 



 

 

4.Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση για την κάλυψη της ετήσιας εισφοράς του δήµου στο ∆ίκτυο Άλφα βάσει 

προγραµµατικής σύµβασης σε βάρος του Κ.Α. 00.6736.01 αξίας 15.000,00 €  όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, 

(πρόταση ανάλ.υποχρ.405). 

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

 
                                  ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Με επιφύλαξη η κ. Ράπτου Όλγα ως προς την παρ.3  «προµήθεια παιχνιδιών για τον παιδικό σταθµό οδού 
Καζαντζάκη» αξίας 8.098,79 €  διότι δεν καλύφθηκε µε τις δηλώσεις  του πρόεδρου. 

Α) Ψηφίζει (διαθέτει) τις ανωτέρω αναφερόµενες πιστώσεις του προϋπολογισµού έτους 2014 για την 
κάλυψη αναγκών της υπηρεσίας (ως η εισήγηση). 
 

Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  380/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 10/12/2014  
                                                                
 
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 


