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Θέµα: Σύσταση παγίας προκαταβολής του ∆ήµου έτους 2012. Ψήφιση πίστωσης και 
ορισµός υπολόγου.  
 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα Παρασκευή 10ην Φεβρουαρίου, 
του έτους 2012 και ώρα 9ην π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την αριθ. πρωτ. 1654/6 – 2 -2012 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) Σιώπης Κων/νος, µέλος γ) Μπουντούρη Παρασκευή, 
µέλος δ) Κουσίδης Γεώργιος, µέλος ε) Σουσλόγλου Νικόλαος, µέλος στ) Καρράς Ευστράτιος, 
µέλος ζ) Σάββα Αικατερίνη, µέλος η) Λαδάς Παράσχος, µέλος 
 
Απόντες: Κατσαρός Ιωάννης, µέλος.  
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 20ο έκτ. θέµα και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι,  
Εχοντας υπόψη: 
α. τη παρ. 2 του άρθρου 35 του Β.∆. 17/5/15-6-59 περί παγίας προκαταβολής 
β.  τις διατάξεις του ά. 173 του Ν. 3463/2006 και των ά. 35 και 37 του Β∆ 17/5-15/6/1959 
 

Εισηγούµαστε την ψήφιση  για τον σκοπό αυτόν την εγγεγραµµένη πίστωσης 6.000,00€, 
σε βάρος του ΚΑ εξόδων 8251 στο όνοµα του ∆ηµοτικού Υπάλληλου Κιοσέογλου 
Χρήστου τακτικού υπαλλήλου του ∆ήµου.  

 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις του 
∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου, Το αρθρ. 173  του ∆ΚΚ  (Ν. 3463/2006), Το Β∆ 17-5/15-6-
1959 (αρθρ.32,33,34,37). 

 
                                     Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      
                                            Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α 
 

Α). Ψηφίζει πίστωση 6.000,00€ σε βάρος του ΚΑ εξόδων 8251 προϋ/σµού έτους 2012 για την 
σύσταση παγίας προκαταβολής του ∆ήµου έτους 2012.  
 
Β). Ορίζει υπόλογο υπάλληλο τον Κιοσέογλου Χρήστο, τακτικό υπάλληλο του ∆ήµου στο όνοµα 
του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηµατικό ένταλµα και ο οποίος θα πληρώνει, σύµφωνα µε 
έγγραφες εντολές του ∆ηµάρχου, κάθε φορά βάσει των νοµίµων δικαιολογητικών, µικρές 



επείγουσες δαπάνες εις βάρος όλων των ΚΑ εξόδων και στα όρια των πιστώσεων που έχουν 
εγγραφεί στον προϋπολογισµό 2011.                          .  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   20/2012 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                 
                                     Αµπελόκηποι   10-2-2012                 
 

       Ο Γραµµατέας                                                              Ο Αντιδήµαρχος   
          
          
        Ε. Κουκουλιώτης                                                               Γ. Καζαντζίδης  

 


