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Θέµα: Ψήφιση πιστώσεων εγγεγραµµένων στον προϋπολογισµό  2011 (ά΄ τρίµηνο) 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 18ην του µήνα 
Φεβρουαρίου του  2011 ηµέρα της εβδοµάδος Παρασκευή και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η 
Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 1757/14-2-2011 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) Αβραµίδης Κυριάκος, πρόεδρος β) Καρράς Ευστράτιος, µέλος γ) Μπουντούρη 
Παρασκευή, µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε)Σάββα Αικατερίνη, µέλος στ) 
Αγοραστός Κων/νος, µέλος ζ) Κατσαρός Ιωάννης, µέλος  
 
Απόντες: Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος γ) Σιώπης Κων/νος, µέλος.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν  των 
µελών τα εξής  τα κάτωθι: η Οικονοµική Επιτροπή, ως η µόνη αρµόδια, καλείται να 
ψηφίσει – διαθέσει εγγεγραµµένες στον πρ/σµό (ά τρίµηνο του 2011) πιστώσεις µε 
σκοπό την εύρυθµη λειτουργία των υπηρεσιών του ∆ήµου. 
Η Οικονοµική Επιτροπή καλείται σήµερα να ψηφίσει τις πιστώσεις αυτές, και, έπειτα από 
διαλογική συζήτηση, λαµβάνοντας υπόψη και: 

1. Την ανάγκη να ψηφιστούν – διατεθούν οι ανωτέρω πιστώσεις για την εύρυθµη  
      λειτουργία της υπηρεσίας   
2. Τις διατάξεις του άρθρου  72 παργρ.1 περ. δ΄ Ν.3852/α΄τριµήνου 2011 

       3.  Την εισήγηση του  Προέδρου. 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι    Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 

1. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 912,50€ σε βάρος του ΚΑ 00.6421 πρ/σµού  ά 

τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες αποζηµίωσης για εκτός 

έδρας µετακινήσεις αιρετών..  

2. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 24.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6212 πρ/σµού α΄ 

τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες κατανάλωσης φυσικού 

αερίου.  

3. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 17.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6271 πρ/σµού  α΄ 
τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες ύδρευσης δηµοτικών 
κτιρίων  



4. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6422 πρ/σµού  

α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες εκτός έδρας 

µετακίνησης υπαλλήλων 

5. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 6.250,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6212 πρ/σµού  

α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες κατανάλωσης φυσικού 

αερίου 

6. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 750,00€ σε βάρος του ΚΑ 30.6422 πρ/σµού  

α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες εκτός έδρας 

µετακίνησης υπαλλήλων 

7. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.500,00€ σε βάρος του ΚΑ 35.6212 πρ/σµού  α΄ 

τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες κατανάλωσης φυσικού 

αερίου 

8. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.250,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6073 πρ/σµού  α΄ 

τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες επιµόρφωσης 

προσωπικού και συµµετοχή σε συνέδρια. 

9. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 2.250,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6223 πρ/σµού  

α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες κινητής τηλεφωνίας.  

10. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 1.750,00€ σε βάρος του ΚΑ 10.6462 πρ/σµού  

α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται εγγεγραµµένη, για δαπάνες δηµοσίευσης 

προκηρύξεων. 

11. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 36.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 8113 πρ/σµού  

α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για αµοιβές και έξοδα τρίτων 

12. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 390.837,50€ σε βάρος του ΚΑ 8115 πρ/σµού  α΄ 

τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για διάφορα έξοδα  

13. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 51.837,50€ σε βάρος του ΚΑ 8116 πρ/σµού  α΄ 

τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για προµήθεια αναλωσίµων  

14. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 31.825,00€ σε βάρος του ΚΑ 8117 πρ/σµού  

α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για λοιπά έξοδα. 

15. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 18.750,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6253 πρ/σµού  α΄ 

τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για δαπάνες ασφαλίστρων 

µεταφορικών µέσων. 



16. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 3.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 006131.01 πρ/σµού  

α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για αµοιβές εργαζοµένων των 

ΚΕΠ. 

17. Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 345.000,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6131.02 

πρ/σµού  α΄τριµήνου 2011 όπου βρίσκεται αυτή εγγεγραµµένη, για αµοιβές 

εργαζοµένων µε µίσθωση έργου  

 
 Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  
 
                                 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό    7/2011 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
 
                                                     
Αβραµίδης Κυριάκος                                                  
 
 
Ακριβές Απόσπασµα,                         Αµπελόκηποι  24 – 2 - 2011 
                                                       
 

         Ο Ειδικός Γραµµατέας                      Ο Αντιδήµαρχος   
 
 
          Ε. Κουκουλιώτης                             Καζαντζίδης Γεώργιος  

 
 
 


