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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ               Πετρούπολη, 07 Ιουνίου 2012 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑ ∆ΗΜΑΡΧΟΥ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                                                           
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ της  µε αριθµ. 94/2012 ΑΠΟΦΑΣΗΣ 
της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών & διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού τρέχοντος οικονοµικού έτους. 
 
      Από το πρακτικό της 14ης του έτους 2012, Τακτικής Συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.  
     Σήµερα στις 06 Ιουνίου 2012, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 µ.µ., η Οικονοµική Επιτροπή συνήλθε σε 
τακτική συνεδρίαση στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, ύστερα από την αριθµ. πρωτ. 8839 / 01.06.2012 πρόσκληση 
του Προέδρου της, που δηµοσιεύθηκε και τοιχοκολλήθηκε στον ειδικό χώρο του ∆ήµου, αναρτήθηκε στην 
ιστοσελίδα του ∆ήµου 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, ∆ήµαρχος-Πρόεδρος                      1.- Ραγκούσης Εµµανουήλ, 4ο Τακτικό Μέλος        
2.- Λάππας Θεόδωρος, Αντιπρόεδρος (8ο Τακτικό Μέλος)  2.- Σκαλιστήρας Αθανάσιος, 6ο Τακτικό Μέλος                     
3.- Ζορµπά Ανθή, 1ο Τακτικό Μέλος                                     3.- Θεοδωρακόπουλος Ηλίας, 7ο Τακτικό Μέλος   
4.- Πουλογιαννοπούλου Βασιλική, 2ο Τακτικό Μέλος    

 5.- Βενέτη Ελευθερία, 3ο Τακτικό Μέλος                                   
6.- Σίµος Ευάγγελος, 5ο Τακτικό Μέλος  
 
    Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου, κ. Κακαλιά Ευστράτιο. 
 
    Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούµενος 
το πρώτο (1ο ) θέµα της ηµερήσιας διάταξης, ανέφερε τα εξής : 
 
Από την ∆/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 ∆ήµων & 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 00-6111.0001 Αµοιβές νοµικών  3.000,00 

00 00-6111.0002 Αµοιβές συµβολαιογράφων 5.000,00 

00 00-6131.0003 
Αµοιβή µελών επιτροπών κατατακτηρίων και πτυχιακών 
εξετάσεων (αρ. Μελ.15/2012) 6.000,00 

00 00-6222.0007 

Εργασίες διεκπεραίωσης αλληλογραφίας ΚΕΠ και 
υπηρεσιών του ∆ήµου (ταχυµεταφορές 2012) (αρ. Μελ. 
1/2012) 7.913,40 

00 00-6434.0010 

Προµήθεια γεύµατος κλπ. στα µέλη των εφορευτικών 
επιτροπών που θα διεξάγουν τις Βουλευτικές εκλογές 
έτους 2012 (αρ. Μελ. 2/2012) 3.320,00 

10 10-6012.0008 
Καταβολή επιδόµατος από παράβολα αδειών 
παραµονής αλλοδαπών έτους 2011 3.100,00 

10 10-6022.0006 
Καταβολή επιδόµατος από παράβολα αδειών 
παραµονής αλλοδαπών έτους 2011 1.100,00 

10 10-6265.0003 Συντήρηση & επισκευή Η/Υ 500,00 

15 15-6261.0001 Συντήρηση και επισκευή κτιρίων  500,00 

15 15-6481.0009 
∆απάνες για την περίθαλψη ενδεών (είδη διαβίωσης ή 
περίθαλψης) 2012 28.000,00 

15 15-6615.0001 Εκτυπώσεις υπηρεσιακών εντύπων 1.000,00 

15 15-6622.0006 Προµήθεια πλαστικού δαπέδου Παιδ. Σταθµών 2.000,00 

15 15-7133.0005 Προµήθεια φωτιστικών Παιδ. Σταθµών 2.000,00 

15 15-7135.0022 

Προµήθεια και εργασίες τοποθέτησης πατώµατος παρκέ 
για την αίθουσα " ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΕΡΠΑΤΑΡΗΣ" (αρ. Μελ. 
32/12) 10.000,00 

45 45-7135.0013 
Προµήθεια και τοποθέτηση µαρµάρων στον Ι.Ν. Αγ. 
Θωµά 2.000,00 

70 70-6699.0021 Προµήθεια υλικών για τη συντήρηση συντριβανιών 2.000,00 

70 70-6699.0022 Προµήθεια αναλώσιµων υλικών θεάτρου Πέτρας 2.000,00 

70 70-7413.0015 
Γεωτεχνική µελέτη για κατασκευή Παιδικού Σταθµού στο 
Ο.Τ. 914 9.285,00 

 
  
  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.  
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     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 ∆ήµου οικονοµικού έτους 2012, όπως αυτές αναλυτικά 
αναφέρονται στην εισήγηση της παρούσας.  
 
Η απόφαση αυτή πήρε αυξ. αριθµ. 94/2012.  
 
Ακολουθούν υπογραφές από τα παρόντα                                           Ακριβές απόσπασµα                       
στη Συνεδρίαση Μέλη:              Ο ∆ΗΜΑΡΧΟΣ-ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
Λάππας Θ., Ζορµπά Α.,                                                          ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
Πουλογιαννοπούλου Β., Βενέτη Ε.,                                       
Σίµος Ε.         

                                                                      ΚΟΤΣΑΜΠΑΣ ΘΩΜΑΣ    
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