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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                               Απόσπασμα από το πρακτικό της 

 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ                                                               18.7.2018 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

 ΔΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 

  Αριθ. Απόφασης: 166/2018 

 

ΘΕΜΑ:  Σύσταση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την καταβολή εξόδων της διαδικασίας εκτελωνισμού 

απορριμματοφόρου οχήματος προκειμένου να δωριθεί στον Δήμο Δρόπολης της Δημοκρατίας της Αλβανίας. 

Έγκριση της δαπάνης,  ψήφιση- διάθεση της  πίστωσης και ορισμός υπολόγου. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 18η του μήνα Ιούλη, του έτους 2018, ημέρα της 

εβδομάδος Τετάρτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 

15218/11.7.2018 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.  

   

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των 9 μελών  παρόντες  ήταν: 1) 

Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Κωνσταντίνου Κυριάκος (μέλος) 3) Σιδηρόπουλος Σάββας (μέλος) 4)  

Πεχλιβανίδης  Νικόλαος (μέλος) 5) Σουσλόγλου Νικόλαος (μέλος) 6) Αβραμίδης Κυριάκος (μέλος) 7) Πουρσανίδης 

Τριαντάφυλλος (μέλος) 8) Λαϊνάκου Αφροδίτη (μέλος). 

  Απόντες: Λαδάς Παράσχος  (μέλος) . 

       

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Δημοτική υπάλληλο κα Φουρκιώτη Μαρία, κλάδου ΠΕ Διοικητικού. 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 2
ο
 Έκτακτο θέμα, το οποίο ομόφωνα αποφασίστηκε να συζητηθεί ως θέμα της 

ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.3463/2006 ορίζονται τα εξής : «1. Με απόφαση της δημαρχιακής επιτροπής 

μπορεί να εγκρίνεται η έκδοση ενταλμάτων προπληρωμής για την αντιμετώπιση δαπανών, γενικά, εφόσον η 

πληρωμή με τακτικό ένταλμα στο όνομα του δικαιούχου είναι αδύνατη ή απρόσφορη  2. Τα εντάλματα 

προπληρωμής εκδίδονται στο όνομα δημοτικών υπαλλήλων».  Σύμφωνα με ηλεκτρονικό μήνυμα του Τμήματος 

Κίνησης της ΔΤΥ του Δήμου μας,.  Το φορτηγό απορριμματοφόρο όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΟ 8323 Θα 

γίνει δωρεά στο δήμο Δρόπολης της Δημοκρατίας της Αλβανίας, βάση των: 

1. Την υπ΄ αριθμ. 365/ 2016 από 28-11-2016 (ΑΔΑ: 63ΑΧΩΨΕ-ΖΡΤ) απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του 

δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης. 

2. Την υπ΄ αριθμ. 16448/ 2.5.2018 (ΑΔΑ:ΩΣΥΑ465ΧΘ7-Σ6Ε) κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, 

Εξωτερικών, Οικονομικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης 

3. Την υπ΄ αριθμ. 36615/ 2.7.2018 (ΑΔΑ: ΨΨΦΒΟΡ1Υ-ΠΗ7) απόφαση απόσυρσης από την κυκλοφορία του 

οχήματος ΚΗΟ 8323 της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας – Θράκης. 

4.  Το Φ.Ε.Κ. Αρ. Φύλλου 1845/ 22.05.2018 Τεύχος Β΄. 
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Προκειμένου να προβούμε στις παραπάνω ενέργειες εκτιμάται ότι θα χρειαστούν 70,00€ για διοικητικό κόστος 

(παράβολο τελωνείου) & 30,00€ για την κατασκευή δύο (2) ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας διάρκειας ενός (1) 

μήνα. Επειδή τα παραπάνω δεν μπορούν να πληρωθούν με συμβατικά εντάλματα πληρωμής, πρέπει να 

εγκρίνουμε την σύσταση εντάλματος προπληρωμής ποσού 100,00€.  

Ύστερα από τα παραπάνω, η πρόεδρος έθεσε υπόψη την 105/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για 

δέσμευση ποσού 70,00€ σε βάρος του ΚΑ 00.6331 και 392/2018 πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για δέσμευση 

ποσού 30,00€ σε βάρος του ΚΑ 20.6322 σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 80/2016. 

 

Προτείνεται στην Οικονομική επιτροπή να αποφασίσει: 

1. Την έγκριση της δαπάνης 

2. Την ψήφιση της πίστωσης ύψους 70,00€ (παράβολο τελωνείου) & 30,00€ για την κατασκευή δύο (2) 

ειδικών πινακίδων κυκλοφορίας διάρκειας ενός (1) μήνα. Την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 

100,00€ αποκλειστικά για τις ανωτέρω δαπάνες στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδόπουλου 

Παντελεήμονα του Κυριάκου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει λογαριασμό μέχρι την 

17.10.2018. 

 

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

προέδρου             

        ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Α) Εγκρίνει τη δαπάνη 

 

Β) Ψηφίζει (διαθέτει) πίστωση ύψους 70,00€ (παράβολο τελωνείου) & 30,00€ για την κατασκευή δύο (2) ειδικών 

πινακίδων κυκλοφορίας διάρκειας ενός (1) μήνα και εγκρίνει την έκδοση εντάλματος προπληρωμής ύψους 

100,00€ αποκλειστικά για τις ανωτέρω δαπάνες στο όνομα του υπαλλήλου Παπαδόπουλου Παντελεήμονα του 

Κυριάκου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να αποδώσει λογαριασμό μέχρι την 17.10.2018. 

 

Γ)  Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

      

 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 166/2018. 

 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       ΤΑ ΜΕΛΗ 

Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  19.7.2018  

                                                                                          

Η Πρόεδρος  

                                                                                                                                     

 

Μαρία Αποστολίδου 
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