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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                          
       

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ     της      με     αριθμ  .     66  /  2012     ΑΠΟΦΑΣΗΣ  
της     ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ     ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων προϋπολογισμού τρέχοντος οικονομικού έτους.

     Από το πρακτικό της 11ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 
     Σήμερα στις 02 Μαΐου, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση στο Δημοτικό Κατάστημα, ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 6612 / 26.04.2012 πρόσκληση του 
Προέδρου της, που δημοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό σε όλα τα μέλη της ανωτέρω Επιτροπής, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του Ν.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης Αυτοδιοίκησης- 
Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-2010).
     Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης, ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού από τα 
εννέα (9)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής, βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη :

         
        ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                ΑΠΟΝΤΕΣ

1.- Κοτσαμπάς Θωμάς, Δήμαρχος-Πρόεδρος                     1.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος 
2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8ο Τακτικό Μέλος) 2.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος 
3.- Ζορμπά Ανθή, 1ο Τακτικό Μέλος                                    3.- Σίμος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος               
4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος   

 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                                  
6.- Ραγκούσης Εμμανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος 
            
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο.

    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος
το τρίτο (3ο) θέμα της ημερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής :

   Από την Δ/νση Οικονομικής Υπηρεσίας (Τμήμα Λογιστικό), μας διαβιβάστηκε η παρακάτω 
εισήγηση:   

Σύμφωνα με το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 (Πρόγραμμα «ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και σε συνδυασμό με την παρ. 1 
του αρθ. 158 του Ν. 3463/06 (Κώδικας Δήμων & Κοινοτήτων)

1. Η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
Ειδικότερα έχει τις ακόλουθες αρμοδιότητες:
α) συντάσσει τον προϋπολογισμό του δήμου,
β) ελέγχει την υλοποίηση του προϋπολογισμού ………
γ) προελέγχει τον απολογισμό,
δ) αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από 
εκείνες που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας     ανάθεσης     προμηθειών,     παροχής     υπηρεσιών  , εκπόνησης 
μελετών και εκτέλεσης έργων σε     εξαιρετικά     επείγουσες     περιπτώσεις  ………….
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ΥΠ. Κ.Α. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ

00 00-6434.0010

Προμήθεια γεύματος κλπ. στα μέλη των εφορευτικών 
επιτροπών που θα διεξάγουν τις Βουλευτικές Εκλογές έτους 
2012 (αρ. Μελ. 1/2012)

7.500,00

10 10-6411.0001 Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.200,00

20 20-6411.0001 Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 4.000,00

30 30-6411.0001 Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.500,00

35 35-6411.0001 Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 1.500,00

50 50-6411.0001 Έξοδα ελέγχου ΚΤΕΟ 500,00

15 15-6274.0001
Δαπάνες καθαρισμού χαλιών, μοκετών, κουρτινών, ταπί κλπ. 
(αρ. Μελ. 5/2012) 12.000,00

15 15-6673.0004 Ανταλλακτικά οργάνων γυμναστικής 2.000,00

15 15-7135.0020 Προμήθεια προστατευτικών μπασκέτας 2.000,00

70 70-6699.0015

Προμηθέα στύλων και σημάτων οδικής ασφάλειας και 
πινακίδων ρύθμισης κυκλοφορίας και ενημέρωσης (αρ. Μελ. 
26/2012)

10.000,00

70 70-6699.0045 Προμήθεια αθλητικού υλικού (αρ. Μελ. 11/2012) 15.000,00

70 70-6699.0045
Προμήθεια αθλητικών οργάνων γυμναστικής εξωτερικών 
χώρων (αρ. Μελ. 25/2012) 45.000,00

   
 Παρακαλούμε να αποφασίσετε για την έγκριση των δαπανών, τη διάθεση των ανωτέρω πιστώσεων και την 
ανάληψη υποχρέωσης για τους παραπάνω κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού.

   Στη συνέχεια ο Πρόεδρος, εισηγείται στην επιτροπή την έγκριση των προαναφερόμενων δαπανών τη 
διάθεση των πιστώσεων και την ανάληψη υποχρέωσης για τους παραπάνω κωδικούς αριθμούς εξόδων του 
προϋπολογισμού, όπως αυτές αναλυτικά αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 
   
  Η Οικονομική Επιτροπή, αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, έλαβε υπόψη της τις 
προαναφερόμενες διατάξεις όπως αυτές ισχύουν σήμερα και ύστερα από διαλογική συζήτηση,                  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τη έγκριση των δαπανών, τη διάθεση πιστώσεων και την ανάληψη υποχρέωσης για τους παραπάνω 
κωδικούς αριθμούς εξόδων του προϋπολογισμού Δήμου οικονομικού έτους 2012, όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας. 

Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθμ. 66/2012. 

Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασμα                      
στη Συνεδρίαση Μέλη:         Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Λάππα Θ., Ζορμπά Α.,                                                            ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Βενέτη Ε., Ραγκούση Ε.,                                             
Θεοδωρακόπουλο Η.

ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ   
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