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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Απόσπασμα από το πρακτικό της 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 20.12.2021 συνεδρίασης της Ο.Ε. 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
Αριθμός Απόφασης: 356/2021 

 
ΘΕΜΑ: Έγκριση απόδοσης λογαριασμού Εντάλματος προπληρωμής  από τον  υπόλογο. 

 

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 20η του μήνα Δεκεμβρίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε συνεδρίαση, μετά από την 26511/16-12-2021 

έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.  

 

  Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Γρούγιος Ηλίας 3) Κουσίδης Γεώργιος 4) Γυμνόπουλος Κοσμάς  

5) Κωνσταντίνου Κυριάκος 6) Αβραμίδης Κυριάκος 7) Τσομπανοπούλου Μελίσα . 

  

ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Ζωναρέλη-Λαζαρίδου Κυριακή  2) Κατζικάς Γεώργιος. 

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού. 

 

   Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση ενός (1) έκτακτου 

θέματος με τη μορφή του κατεπείγοντος και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτο . 

 

 

Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1
ο
 θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 

 

Με την υπ΄ αριθμ. 277/11-10-2021 απόφαση της Οικονομικής επιτροπής εγκρίθηκε  η έκδοση χρηματικού 

εντάλματος  προπληρωμής ύψους 2.000,00€ στο όνομα του υπαλλήλου Σιμητόπουλου Στυλιανού, για να πληρωθούν 

οι  δαπάνες ταχυδρομικών τελών (αγορά γραμματοσήμων, ομαδική κατάθεση αλληλογραφίας, συστημένα κλπ) της 

υπηρεσιακής αλληλογραφίας του Δήμου. 

 

Για το σκοπό αυτό εκδόθηκε το υπ΄ αριθμόν 1081/13-10-2021 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, το οποίο και 

εισέπραξε ο υπόλογος. 

 

Όπως προκύπτει από τα συνημμένα δικαιολογητικά που υπέβαλε εμπρόθεσμα ο υπόλογος, οι δαπάνες που 

πληρώθηκαν ανέρχονται στο ποσό των 1.853,42€ και το υπόλοιπο ποσό των 146,58€ επεστράφη στο Δημοτικό 

Ταμείο με το με αριθμό 6187/14-11-21 διπλότυπο είσπραξης 

 

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 ΒΔ 17/5-15/6/1959 

- Την 277/2021 απόφαση οικονομικής επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε η έκδοση εντάλματος προπληρωμής 

- Τα δικαιολογητικά που υπέβαλε ο υπόλογος. 
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Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση του 

προέδρου 

 

     ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

   Α) Εγκρίνει την απόδοση του υπ’ αριθ. 1081/13-10-2021  χρηματικού εντάλματος προπληρωμής, ύψους 2.000,00€  

στο όνομα του υπαλλήλου Σιμητόπουλου Στυλιανού, για να πληρωθούν οι  δαπάνες ταχυδρομικών τελών (αγορά 

γραμματοσήμων, ομαδική κατάθεση αλληλογραφίας, συστημένα κλπ) της υπηρεσιακής αλληλογραφίας του 

Δήμου. 

 

   Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.  

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 356/2021. 

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

 Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι  21.12.2021 

 

 

 

Η  Πρόεδρος 

 
Αποστολίδου Μαρία 


