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ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος  προπληρωµής 
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 28ην του µήνα Σεπτεµβρίου του έτους 2015 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 12:00 µες.  συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 

µετά από την 13183/24-09-2015 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. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η 

νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών  παρόντες ήταν: 

 

1)Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2) Ναλπαντίδου Αφροδίτη, (αναπληρωµατικό µέλος), 3) Κατζικάς 

Γεώργιος (µέλος), 4)Καζαντζίδης Γεώργιος (µέλος), 5) Ράπτου Όλγα (µέλος),6) Καρράς Ευστράτιος (µέλος), 7) 

Σιδηρόπουλος Σάββας (µέλος), 8)Κωνσταντίνου Κυριάκος (αναπληρωµατικό µέλος). 

 

Απόντες: 1)Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος), 

 

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο θέµα ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι:  

Με την υπ΄ αριθµ. 146/2015 απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής εγκρίθηκε  η έκδοση χρηµατικού 
εντάλµατος  προπληρωµής ύψους 500,00€ στο όνοµα του  υπαλλήλου Σιµητόπουλου Στυλιανού, προκειµένου 
να πληρωθούν οι δαπάνες ταχυδροµικών τελών του ∆ήµου µας.  

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ΄ αριθµόν 688/8-9-2015 χρηµατικό ένταλµα πληρωµής , το οποίο και 

εισέπραξε ο υπόλογος την ίδια ηµέρα.   

Όπως προκύπτει από τα συνηµµένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εµπρόθεσµα ο υπόλογος, οι δαπάνες 

που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 500,00€ και δεν υπήρχε ποσό προς επιστροφή.  

 

Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την έγκριση απόδοσης λογαριασµού και την απαλλαγή του 

υπολόγου σύµφωνα µε τα παρακάτω. 

- Τις διατάξεις του άρθρου 172 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 32,33,34 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 

- Την 146/2015 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλµατος 

προπληρωµής 

- Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος 

 
 



 
 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου  

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

Α)Εγκρίνει την απόδοση του υπ’ αριθ. αριθµόν 688/8-9-2015 χρηµατικό ένταλµα πληρωµής , το οποίο και 

εισέπραξε ο υπόλογος την ίδια ηµέρα ύψους 500,00€ στο όνοµα του  υπαλλήλου Σιµητόπουλου Στυλιανού, 

προκειµένου να πληρωθούν οι δαπάνες ταχυδροµικών τελών του ∆ήµου µας.  

Β) Απαλλάσσει  την υπόλογο υπάλληλο της παραπέρα ευθύνης. 

Γ) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 
                       

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 158/2015. 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 

 

Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

                                                          Αµπελόκηποι 29/09/2015  

                                                               

                                                          Ακριβές Απόσπασµα  

Η Γραµµατέας                                         

                                                                   Ο Πρόεδρος 

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 

 

 

 

 

 

 


