
 

 

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                              Από το πρακτικό της  29/12/2014 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ   ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                                
Πληρ: Koυκουλιώτης Ε.  
           Κουκουτέγου Κ. 
Τηλ.   2313-313689  
          2313-313690  
Αριθ. Απόφασης 389/2014                                               

  
 
ΘΕΜΑ: Απόδοση λογαριασµού τακτοποίησης του υπ’ αριθ. 871/2014 εκδοθέντος Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής  και απαλλαγή υπολόγου.  
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 29ην του µήνα ∆εκεµβρίου του έτους 2014 
ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 10:00 π.µ. συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση µετά 
από την 18499/23-12-2014 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: 
 
1) Παναγιωτίδης Γαβριήλ (Πρόεδρος), 2)Σιδηρόπουλος Σάββας(µέλος), 3) Καζαντζίδης Γεώργιος(µέλος) 4) 
Καρράς Ευστράτιος, µέλος 5) Ράπτου Όλγα, (µέλος) 
 
Απόντες: Κουσενίδης Αλέξανδρος (µέλος),  Αποστολίδου Μαρία (µέλος), Κατζικάς Γεώργιος (µέλος),  
Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή (µέλος. 
 
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο θέµα της ηµερησίας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την υπ’ αριθ. 
276/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής ψηφίσθηκε πίστωση ύψους 4.000,00 €  σε βάρος του Κ.Α. 
00.6221.01 του προϋπολογισµού έτους 2014 για την πληρωµή  ταχυδροµικών τελών υπηρεσιακής 
αλληλογραφίας και  εγκρίθηκε η έκδοση του υπ’ αριθ. 871/2014 χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ύψους 
4.000,00€ αποκλειστικά για δαπάνες πληρωµής ταχυδροµικών τελών στο όνοµα του υπαλλήλου Σιµητόπουλου 
Στυλιανού, ο οποίος είναι υποχρεωµένος να αποδώσει λογαριασµό εντός τριµήνου και όχι πέραν της 30ης  
∆εκεµβρίου 2014 (σύµφωνα µε ι τις διατάξεις του Π.∆ 113/2010 και της αριθµ. 30 εγκυκλίου του Υπουργείου 
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης).  
Ο υπόλογος υπάλληλος συνεχίζει ο πρόεδρος, σύµφωνα µε την αναληφθείσα υποχρέωση απόδοσης 
λογαριασµού εντός του τριµήνου, απέδωσε τα σχετικά ποσά όπως προκύπτει από το υπ’ αριθ. 4526/2014 
διπλότυπο είσπραξης προς τακτοποίηση του υπ’ αριθ. 871/2014 εκδοθέντος Χρηµατικού Εντάλµατος 
Προπληρωµής στο όνοµα του και καλείται η Επιτροπή αφού ελέγξει τα σχετικά παραστατικά, να προχωρήσει 
στην τακτοποίηση του λογαριασµού του ανωτέρω υπολόγου υπαλλήλου απαλλάσσοντας τον από κάθε 
παραπέρα ευθύνη.  

 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση του  
προέδρου, την υπ’ αριθ. 276/2014 απόφαση της Ο.Ε. το υπ’ αριθ. 871/2014 χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής, 
το υπ’ αριθ. 4526/2014 διπλότυπο είσπραξης 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Α). Εγκρίνει την απόδοση λογαριασµού για την τακτοποίηση του υπ’ αριθ. 871/2014 εκδοθέντος Χρηµατικού 
Εντάλµατος Προπληρωµής ύψους 4.000,00€ που εκδόθηκε αποκλειστικά για δαπάνες πληρωµής 
ταχυδροµικών τελών στο όνοµα του υπαλλήλου Σιµητόπουλου Στυλιανού ,και ο οποίος αφού διενήργησε τις 



 

 

προβλεπόµενες στην ληφθείσα απόφαση (276/2014 απόφαση  Ο.Ε.) δαπάνες, επιστρέφει το µε το υπ’ αριθ. 
4526/2014 διπλότυπο είσπραξης ληφθέν ποσό ύψους 4.000,00€ εντός του προβλεποµένου τριµήνου. 
Β). Απαλλάσσει  τον υπόλογο υπάλληλο της παραπέρα ευθύνης. 

Γ).  Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό  389/2014 
 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
Ο Πρόεδρος                                          Τα Μέλη 
 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ  
                                                          Αµπελόκηποι 29/12/2014  
                                                                
                                                          Ακριβές Απόσπασµα  
Η Γραµµατέας                                          
                                                                   Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 
Κουκουτέγου Κλεαρέττη                            Παναγιωτίδης Γαβριήλ 
 
 
 
 
 
 


