
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                 Απόσπασµα 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ- ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ                            Από το πρακτικό της  6- 10 - 2011 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                               συνεδρίασης της Ο.Ε.  
Πληρ. Κουκουλιώτης Ε.  
Τηλ. 2310 - 729  609.  
 
Αριθ. Απόφασης: 195/2011                                               
 
Θέµα: Απόδοση Χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ύψους 7.000€ για τις πολιτιστικές 
εκδηλώσεις «ΧΑΛΚΙ∆ΕΙΑ 2011».  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Πέµπτη, 6η Οκτωβρίου 2011 και 
ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά από την αριθ. 
πρωτ. 13669/30-9-2011 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) Μπουντούρη Παρασκευή, µέλος γ)  Καρράς 
Ευστράτιος, µέλος δ) Γρούγιος Ηλίας, µέλος ε) Αγοραστός Κων/νος, µέλος στ) Κατσαρός 
Ιωάννης.  
Απόντες: Σιώπης Κων/νος, Κουσίδης Γεώργιος, Σάββα Αικατερίνη.  

Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψη των µελών 
ότι µε την υπ¨αριθ. 130/2011 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίσθηκε πίστωση 
7.000 € σε βάρος του Κ.Α. 15.6114 του σκέλους των εξόδων του προϋπολογισµού 2011 για 
δαπάνες εκδηλώσεων «Χαλκίδεια 2011» και εκδόθηκε το υπ΄αριθ. 906-2011 χρηµατικό 
ένταλµα προπληρωµής ύψους 7.000 € αποκλειστικά για την κάλυψη των δαπανών αυτών. 
Με την ίδια απόφαση ορίσθηκε υπόλογος διαχειριστής του χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής προκειµένου να διενεργήσει τις πληρωµές για δαπάνες των «Χαλκιδείων», ο 
µόνιµος διοικητικός υπάλληλος του ∆ήµου κ.Λοκρίδης Ιορδάνης µε την υποχρέωση να 
αποδώσει λογαριασµό µέχρι και 15 Οκτωβρίου 2011 σύµφωνα µε τις διατάξεις του Β.∆. από 
17-5-1959 περί οικονοµικής διαχείρισης και οικονοµικών των ΟΤΑ. 
Καλείται η Επιτροπή αφού λάβει υπ’ όψιν της τα κατατεθέντα στοιχεία να εγκρίνει την 
απόδοση λογαριασµού για την τακτοποίηση του ανωτέρω χρηµατικού εντάλµατος 
προπληρωµής και να απαλλάξει τον υπόλογο υπάλληλο της παραπέρα ευθύνης.  

 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ., την εισήγηση του προέδρου, την αριθ. 130/2011 απόφαση της Ο.Ε. το  

    υπ΄ αριθ. 906/2011 ΧΕΠ 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                  Οµόφωνα 

Α). Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού για την τακτοποίηση του υπ’ αριθ. 905/2011χρηµατικού 
εντάλµατος προπληρωµής που αφορά δαπάνες εκδηλώσεων «Χαλκίδεια 2011» ποσού 7.000 €.  
 
Β) Απαλλάσσει τον υπόλογο υπάλληλο της παραπέρα ευθύνης.  
 
Γ)Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης. 

 



Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   195/2011 
 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                       Αµπελόκηποι   7-10-2011                 

 
       Ο Γραµµατέας                                  Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                               Γ. Καζαντζίδης  

 


