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Από το πρακτικό της 37 / 20-12-2013 συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής.
Αριθµ. Απόφασης 497 / 2013
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
∆ιάθεση πίστωσης ποσού 35.900,57€, για την επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου
Νεάπολης – Συκεών.

Στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα, 20-12-2013, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 09:00, συνήλθε
σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική επιτροπή ύστερα από την 89232/16-12-2013
έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ. ∆ανιηλίδη Συµεών, που επιδόθηκε
σε καθένα από τους Συµβούλους, σύµφωνα µε το άρθρο 75 του Ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από τα
εννιά (9) µέλη, παραβρέθηκαν τα έξι (6), δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Τσακιρίδης Αναστάσιος
1. ∆ανιηλίδης Συµεών
2. Απατσίδης ∆ηµήτιρος αν/κος
2. Χατζησάββας Γεώργιος
3. Ισαακίδη Άντζελα
3. Πάππου Μιχαήλ
4. Καλπαζίδης Σέργιος
4. Κατσάνη
Τερζηβασιλειάδου
5. Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος
Ειρήνη
6. Σιωµάδης Σωτήριος
Σύµφωνα µε την υπ αρ. 31/2011 απόφαση ∆ηµάρχου Νεάπολης-Συκεών πρακτικά
τηρούνται από την διοικητική υπάλληλο του ∆ήµου κ. Πηνελόπη Καραηλία.
Λόγω απουσίας του Προέδρου (∆ηµάρχου) κ.Συµεών ∆αινιηλίδη, προέδρευσε ο
Αντιπρόεδρος κ.Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος.
Αποφασίσθηκε η συζήτηση (4) τεσσάρων θεµάτων εκτός ηµερήσιας διάταξης.
Τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 1ο εκτός,2ο εκτός , 3ο εκτός, 4ο εκτός ,
1ο,2ο,3ο,4ο,5ο,6ο,7ο ,8ο,9ο,10ο,11ο και 12ο .

Ο Προεδρεύων, αφού εισηγήθηκε το 9ο θέµα, της ηµερήσιας διάταξης ∆ιάθεση
πίστωσης ποσού 35.900,57€, για την επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου Νεάπολης –
Συκεών. , έθεσε υπόψη της επιτροπής την υπ’ αριθµ. 598/2013 εισήγηση του
Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου, µε το παρακάτω περιεχόµενο:

ΘΕΜΑ: ∆ιάθεση πίστωσης ποσού 35.900,57 €, για την επισκευή οχηµάτων του ∆ήµου
Νεάπολης-Συκεών.
Σύµφωνα µε την αρ. πρωτ. 87157/5-12-2013 συνηµµένη εισήγηση της Επιτροπής
προµήθειας ανταλλακτικών, ελαστικών επισώτρων
κλπ καθώς και εν γένει
επισκευαστικών εργασιών σε εξωτερικά συνεργεία απορριµµατοφόρων και µη
αυτοκινήτων του ∆ήµου, που συστάθηκε µε την αρ. 302/2011 απόφαση ∆ηµάρχου, ήταν
απαραίτητο να πραγµατοποιηθούν επισκευές οχηµάτων λόγω βλαβών, συνολικού
προϋπολογισµού 35.900,57 € συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%.
Παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να διαθέσει σύµφωνα µε το άρθρο 72 του
Ν.3852/10 ‘‘Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης’’ πίστωση ποσού 35.900,57 € σε βάρος του κωδικού εξόδων
του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ΚΑ 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή
µεταφορικών µέσων».
Η υπάλληλος του
γραφείου
προϋπολογισµού

Ο ασκών χρέη
Προϊστ/νου Οικονοµικών
Υπηρεσιών

Η Προϊσταµένη ∆ιεύθυνσης
∆ιοικητικών και Οικονοµικών
Υπηρεσιών

Τσαγκαρά Μαρία

Καραδαλής Ευάγγελος

Μπεκιαρίδου Αθανασία

Στην συνέχεια το λόγο πήρε ο ∆Σ κος Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος και είπε ότι θα καταψηφίσει
το θέµα για τους λόγους που έχει καταψηφίσει όλα τα σχετικά θέµατα παλαιότερα.
Στη συνέχεια o Προεδρεύων έθεσε υπόψη της Ο.Ε. την υπ’ αρ. πρωτ. 87157/5-12-2013
συνηµµένη εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος του ∆ήµου και κάλεσε αυτήν ν΄
αποφασίσει σχετικά.
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Μετά από συζήτηση, αφού άκουσε: 1)όσα ο Προεδρεύων και τα µέλη της εξέθεσαν,
2) την υπ’ αριθµ.598/2013 εισήγηση του Οικονοµικού Τµήµατος του ∆ήµου, 3) την υπ’
αρ. πρωτ. 87157/5-12-2013 εισήγηση της ∆/νσης Περιβάλλοντος,4) τις διατάξεις της µε
αριθµ. 3373/390/20-3-1975 (Φ.Ε.Κ. 349/Β΄/20-3-1975) απόφαση του Υπουργείου
Προεδρίας της Κυβερνήσεως, όπως τροποποιήθηκε µε την αριθµ. 4993/745/24-4-1975
όµοια του Υπουργείου Προεδρίας της Κυβερνήσεως και 5) τις διατάξεις του άρθρου 72
του Ν.3852/2010

Αποφασίζει Με Πλειοψηφία
Εγκρίνει τη διάθεση πίστωσης ποσού 35.900,57€ σε βάρος του κωδικού εξόδων του
προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2013 ΚΑ 20.6263 «Συντήρηση και επισκευή
µεταφορικών µέσων».
Τα χρηµατικά εντάλµατα θα εκδοθούν στα ονόµατα των δικαιούχων µε βάση τα
νόµιµα δικαιολογητικά.

Βεβαιώνει ότι για τη λήψη της παραπάνω απόφασης τηρήθηκαν οι διατάξεις των
άρθρων 12, 13, 14 και 15 του από 17/5-15/6/59 Β.∆/τος “Περί οικονοµικής διοικήσεως
και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων”.
Μειοψήφησε ο ∆Σ κ.κ Ζιγκερίδης ∆ηµήτριος.

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµ. 497/2013
Αναθέτει στον κ. ∆ήµαρχο να προβεί στις παραπέρα ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ
ΖΙΓΚΕΡΙ∆ΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Τσακιρίδης Αναστάσιος
Απατσίδης ∆ηµήτριος
Ισαακίδη Άντζελα
Καλπαζίδης Σέργιος
Σιωµάδης Σωτήριος

