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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης αρίθμ. 23/2014  της Οικονομικής Επιτροπής 

του Δήμου Αλμωπίας 
 
Αριθ.Απόφ : 197/2014 Θέμα: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από πάγια 

προκαταβολή, για την Μαθητική Εστία Δήμου Αλμωπίας. 
Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 26 Σεπτεμβρίου 2014 ημέρα Παρασκευή και 
ώρα 14.00΄ συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του 
Δημάρχου με αριθμό 26239/22-09-2014 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά, σύμφωνα με το 
άρθρο 75 του ν.3852/10.  
  Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά 
(7) μελών προσήλθαν επτά (7), δηλαδή: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ  ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.  Μπίνος Δημήτριος-Πρόεδρος    
2. Μπάτσης Χρήστος    
3. Ζαχαριάδης Κωνσταντίνος    
4. Κετικίδης Ιωάννης     
5. Τσιμτσιρίδης Γεώργιος    
6. Παρούτογλου Νικόλαος    
7.  Μπογδάνης Μιχαήλ    

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας κ.Τουλουμτζή Παναγιώτα για 
την τήρηση των Πρακτικών και η Ειδικός Συνεργάτης Δημάρχου, δικηγόρος Έδεσσας, κα 
Χατζηπαντελιάδου Ειρήνη. 

Ο Πρόεδρος  της Ο.Ε., κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και εισηγούμενος το 8ο  θέμα  
ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα εξής: 

Για την εύρυθμη λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας κρίνεται επείγουσα η ανάγκη να 
εγκριθούν οι δαπάνες που πληρώθηκαν από την παγία προκαταβολή, ύψους 75,65 €. 
Με την υπ.αριθ.41/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε  η πάγια  
προκαταβολή  ύψους 4.000,00 € οικονομικού έτους 2014 και η οποία τροποποιήθηκε με την 
υπ.αριθ.120/2014 ΑΟΕ, εκδόθηκε  το  υπ' αριθ. 49/2014 χρηματικό ένταλμα  στο όνομα της 
υπαλλήλου του Δήμου Αλμωπίας κ. Πασχαλίδου Γεσθημανής 

Υποβάλλουμε τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια 
προκαταβολή και παρακαλούμε για την έγκρισή τους, προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα 
χρηματικά εντάλματα  σε βάρος  των οικείων  πιστώσεων  του προϋπολογισμού, σύμφωνα με τις 
διατάξεις  του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και του άρθρου  35 του Β.Δ. 17/5-15/6/1959. 
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Η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη: 

1. Τις διατάξεις  του άρθρου  173 του Ν.3463/2006 (Δ.Κ.Κ.) και των άρθρων  32 έως 35 
του Β.Δ. 17/5-15/6/1959. 

2. Την 41/2014 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με την οποία συστάθηκε  η πάγια  
προκαταβολή  οικονομικού έτους 2014 και η οποία τροποποιήθηκε με την 
υπ.αριθ.120/2014 ΑΟΕ 

3. Τα δικαιολογητικά των δαπανών που πληρώθηκαν  από την πάγια προκαταβολή, 
συνολικού  ύψους 75,65 € και υποβλήθηκαν από την υπάλληλο του Δήμου Αλμωπίας 
κ.Πασχαλίδου Γεσθημανή 

4.  Τις διατάξεις του ν.3852/2010 
5. Το Χρηματικό Ένταλμα  49/2014 

Και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
 

Αποφασίζει  ομόφωνα 
 

1. -Ε γ κ ρ ί ν ε ι    τις κατωτέρω  δαπάνες  που πληρώθηκαν  από την πάγια 
προκαταβολή και την έκδοση ισόποσων χρηματικών ενταλμάτων σε βάρος των 
αντίστοιχων πιστώσεων του προϋπολογισμού: 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή   

ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 

Σύσταση με την 41/2014 η οποία 
τροποποιήθηκε με την 120/2014 
Α.O.Ε.     

 Χρηματικό Ένταλμα 49/2014     

 
Υπόλογος: Πασχαλίδου 
Γεσθημανή     

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΑΙΤΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΑ 
ΠΟΣ
Ο 

ΣΥΝΟΛ
Ο ΚΑΕ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΟ 

1 2 3 4  5 6  
ΑΦΟΙ 

ΛΑΖΙΟΥ Ο.Ε ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ 
02.15.6262.9

001 75,65 75,65 
No 16/25-07-

2014 

      

      
        
 ΣΥΝΟΛΟ 75,65 75,65   

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθ.  197/2014 
 ………………………………………………………………………………………… 

Αφού τελείωσαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύνεται η συνεδρίαση. 
Για αυτό συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται όπως παρακάτω: 
 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Τα Μέλη 
Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς 
ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Αριδαία 26 Σεπτεμβρίου 2014 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 

ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                      ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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