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ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ:  Koυκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2313313689  
 
Αριθ. Απόφασης  181/2013                                               
  
Θέµα: Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο του υπ’ αριθ. 761/05.07.2013 εντάλµατος  
προπληρωµής.   
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 8ην του µήνα Οκτωβρίου του έτους 2013 
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση 
µετά από την 15579/4-10-2013 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:  
 
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Καραλιόπουλος Σωτήρης, µέλος Σιώπης 
Κων/νος, µέλος δ) Μεζίκης Βασίλειος, µέλος στ) Σουσλόγλου Νικόλαος, Λεµονίδου ∆έσποινα. 
 
Απόντες: Σάββα Αικατερίνη, Κατσαρός Ιωάννης.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 2ο έκτ.  θέµα το οποίο οµόφωνα αποφασίσθηκε να συζητηθεί ως θέµα της 
ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την 124/2013 απόφαση της οικονοµικής 
επιτροπής εγκρίθηκε  η έκδοση χρηµατικού εντάλµατος  προπληρωµής ύψους 7.500,00 € , στο όνοµα της 
υπαλλήλου Φωτέα Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ µηχανολόγων – µηχανικών, προκειµένου 
να πληρωθούν οι δαπάνες τοποθέτησης υδροµέτρου πυρόσβεσης στο δηµοτικό κτίριο της οδού 
Καζαντζάκη 2.    
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ΄αριθ. 761/05.07.2013 χρηµατικό ένταλµα πληρωµής , το οποίο και 
εισέπραξε ο υπόλογος στις 19.07.2013     
Όπως προκύπτει από τα συνηµµένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εµπρόθεσµα ο υπόλογος , οι δαπάνες 
που πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.331,13 € , το ποσό δε των 68,897 € που δεν δαπανήθηκε 
επιστράφηκε µε 
το 3394/12.09.2013 διπλότυπο είσπραξης στο ταµείο του δήµου.  
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 124/2013 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, την 124/2013 απόφαση της Ο.Ε. το υπ΄αριθ. 761/05.07.2013 ΧΕΠ 
 

      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                               Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού από υπόλογο του υπ’ αριθ. 761/05.07.2013 εντάλµατος  
προπληρωµής στο όνοµα της υπαλλήλου Φωτέα Αικατερίνης του Κωνσταντίνου, κλάδου ΠΕ µηχανολόγων 



– µηχανικών, ποσού ύψους 7.500,00 € , προκειµένου να πληρωθούν οι δαπάνες τοποθέτησης υδροµέτρου 
πυρόσβεσης στο δηµοτικό κτίριο της οδού Καζαντζάκη 2.  

 
Β). Απαλλάσσει την υπόλογο της παραπέρα ευθύνης. 
 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης. 

 
                        Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  181/2013 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                       Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                        Αµπελόκηποι  9/10/2013  
 
                                                        Ακριβές Απόσπασµα  
Ο Γραµµατέας                                             
                                                              Ο Πρόεδρος 
 
  
Ε. Κουκουλιώτης                                   Παναγιωτίδης Γαβριήλ 

 
 


