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Θέµα: Ψηφίσεις πιστώσεων της υπηρεσίας. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 19η του µήνα Μαρτίου του έτους 
2013 ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 9η πµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την 4305/15-3-2013 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). Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 
µελών  παρόντες ήταν:  
 
α) Αποστολίδου Μαρία, πρόεδρος β) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ), Μεζίκης Βασίλειος,  µέλος δ) 
Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Σάββα Αικατερίνη, µέλος.   
 
Απόντες: Σιώπης Κων/νος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο θέµα της ηµερήσιας 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. 
Προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή  να αποφασίσει την ψήφιση των παρακάτω  εγγεγραµµένων 
πιστώσεων στον προϋπολογισµό 2013, σύµφωνα µε τις προτάσεις ανάληψης υποχρεώσεων της 
οικονοµικής υπηρεσίας για δεσµεύσεις ποσών εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 2013: 

1.πίστωση ύψους 462.516,15 €  σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.02 µε τίτλο « ∆ράσεις για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο 
Γυµνάσιο – 1ο ΕΠΑΛ Αµπελοκήπων». 

2.πίστωση ύψους 451.262,82 €  σε βάρος του  ΚΑ 30.7413.03  µε τίτλο « ∆ράσεις για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 2ο 
Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο  Αµπελοκήπων». 

3.πίστωση ύψους 371.880,15 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.04 µε τίτλο « ∆ράσεις για τη βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο Γυµνάσιο 
Μενεµένης».  

4.πίστωση  453.724,24  € σε βάρος του Κ.Α 30.7413.05 µε τίτλο « ∆ράσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο 
Μενεµένης».  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις διατάξεις 
του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                         Οµόφωνα 

 
Α). Ψηφίζει τις παρακάτω πιστώσεις ποσών εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό 2013: 
 



- πίστωση ύψους 462.516,15 €  σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.02 µε τίτλο « ∆ράσεις για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο 
Γυµνάσιο – 1ο ΕΠΑΛ Αµπελοκήπων». 
- πίστωση ύψους 451.262,82 €  σε βάρος του  ΚΑ 30.7413.03  µε τίτλο « ∆ράσεις για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 2ο 
Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο  Αµπελοκήπων». 
- πίστωση ύψους 371.880,15 € σε βάρος του Κ.Α. 30.7413.04 µε τίτλο « ∆ράσεις για τη 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 1ο 
Γυµνάσιο Μενεµένης».  
- πίστωση  453.724,24  € σε βάρος του Κ.Α 30.7413.05 µε τίτλο « ∆ράσεις για τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας στο 3ο Γυµνάσιο – 2ο Λύκειο 
Μενεµένης». 

                                      
 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  50/2013 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                      Τα Μέλη 
   
Αποστολίδου Μαρία 
                                                        Αµπελόκηποι  19/3/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
 
Ο Ειδικός Γραµµατέας                             Η Πρόεδρος  
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                     Αποστολίδου Μαρία 
 
 


