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Αριθ. Απόφασης: 234/2012                                        
 
Θέµα: Έγκριση απόδοσης λογαριασµού από υπόλογο εντάλµατος  προπληρωµής.     
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 27η ∆εκεµβρίου ηµέρα  
Πέµπτη του έτους 2012 και ώρα 9η π µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική 
συνεδρίαση µετά από την αριθ. πρωτ. 18857/27-12-2012 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) Καρράς Ευστράτιος, µέλος, στ) 
Γρούγιος Ηλίας, µέλος ζ) Αγοραστός Κων/νος, µέλος  η)Σάββα Αικατερίνη, µέλος θ) 
Κατσαρός Ιωάννης 
 
Απόντες: Σουσλόγλου Νικόλαος. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Θέµα, και έθεσε υπ’ όψη των µελών ότι µε την    20 /2012 
απόφαση της οικονοµικής επιτροπής συστάθηκε παγία προκαταβολή ποσού ύψους 
6.000,00 € και ορίσθηκε ο υπάλληλος Κιοσέογλου Χρήστος του Κυριάκου, κλάδου ΤΕ ,  
ως διαχειριστής αυτής.    
Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το 22/13.02.2012 χρηµατικό ένταλµα πληρωµής , το οποίο 
και εισέπραξε ο υπόλογος στις  29.02.2012    
Ο υπόλογος διαχειριστής επέστρεψε στο ταµείο του δήµου το ποσό το οποίο είχε 
εισπράξει , όπως προκύπτει από το 4057/28.12.2012 διπλότυπο είσπραξης της 
ταµειακής υπηρεσίας του δήµου µας.  
Κατόπιν τούτου παρακαλώ να ληφθεί απόφαση για την απόδοση λογαριασµού της 
παγίας προκαταβολής έτους 2012 και την απαλλαγή του υπολόγου σύµφωνα µε τα 
παρακάτω. 
- Τις διατάξεις του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 και των άρθρων 35 και 37 του Β∆ 17/5-
15/6/1959 
- Την    20/2012 απόφαση οικονοµικής επιτροπής µε την συστάθηκε παγία προκαταβολή 
και ορίσθηκε ο υπόλογος διαχειριστής της. 
- Το  22/2012 χρηµατικό ένταλµα, µε το οποίο εισπράχθηκε η παγία προκαταβολή από τον 
διαχειριστή της 
- Το  4047/2012 διπλότυπο είσπραξης του ποσού της παγίας προκαταβολής 
 
 
Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την 
ανωτέρω εισήγηση του προέδρου  

 



      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
                                                                   Οµόφωνα 
Α). Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού της παγίας προκαταβολής έτους 2012 για την 
τακτοποίηση του υπ’ αριθ. 22/2012 ΧΕ ποσού 6.000,00€ µε το οποίο εισπράχθηκε η 
παγία προκαταβολή από τον διαχειριστή της. 
Β). Απαλλάσσει τον υπόλογο υπάλληλο της (Κιοσέογλου Χρήστο) της παραπέρα ευθύνης. 
Γ). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο τη εκτέλεση της παρούσης.  

              
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό   234/2012 
 

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

Ο Πρόεδρος                                            Τα Μέλη 
                                               
Ακριβές Απόσπασµα 
                                                 Αµπελόκηποι  27 – 12 - 2012                 
 
Ο Γραµµατέας                            Ο Αντιδήµαρχος   

                   
 
Ε. Κουκουλιώτης                        Γ. Καζαντζίδης     

 


