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        ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
               ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ      ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ 
             ΔΗΜΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                     
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ 
                      ΟΡΓΑΝΩΝ 

    ΓΡΑΦΕΙΟ :ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το Πρακτικό της Συνεδρίασης αριθ.  24/2014  της Οικονομικής Επιτροπής του  Δήμου 

Αλμωπίας 
Αριθ.Απόφ: 198/2014 Θέμα: Ψήφιση πιστώσεων που φέρονται εγγεγραμμένες στον 

Προϋπολογισμό οικ. έτους 2014. 

Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 8 Οκτωβρίου 2014 ημέρα Τετάρτη 
και ώρα 8.00΄π.μ συνεδρίασε έκτακτα η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου σύμφωνα με την παρ.6 
εδ. γ΄ του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010), ύστερα από έγγραφη 
πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 28061/07-10-2014 που δόθηκε στο κάθε μέλος χωριστά 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του ν. 3852/2010 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου επτά (7) μελών 
προσήλθαν πέντε (5), δηλαδή: 

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ 
 

 ΑΠΟΝΤΕΣ 

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

 
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι υπάλληλοι  του Δήμου Αλμωπίας, 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 01ο  θέμα  
ημερήσιας διάταξης,  είπε τα παρακάτω: 

   «Σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.1δ του Ν.3852/2010, η Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει 
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισμού, εκτός από εκείνες 
που σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις αποφασίζει το δημοτικό συμβούλιο, καθώς επίσης αποφασίζει 
αιτιολογημένα και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προμηθειών, παροχής υπηρεσιών, 
εκπόνησης μελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις. 

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΕΣ53/1985 η ψήφιση του προϋπολογισμού δεν έχει την 
έννοια ότι μετά τον έλεγχο του από το ΓΓ της Περιφέρειας (πλέον Αποκεντρωμένης Διοίκησης) οι  
πιστώσεις που έχουν εγγραφεί σ 'αυτόν μπορούν να διατεθούν χωρίς προηγούμενη  απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου ή της Δημαρχιακής (πλέον Οικονομικής) Επιτροπής. Και τούτο γιατί με  τη 
ψήφιση του προϋπολογισμού, δεν αποφασίζεται η διάθεση  των πιστώσεων αλλά καθορίζεται το  
πρόγραμμα μέσα στο οποίο θα κινηθεί η διαχείριση των οικονομικών του Δήμου, θα γίνει ο 
συντονισμός της οικονομικής δραστηριότητας των δημοτικών υπηρεσιών και θα παρεμποδισθεί η  
άσκοπη και αδικαιολόγητη αύξηση των δαπανών. Άλλωστε, η αναγραφή μιας δαπάνης στον 
προϋπολογισμό δεν δημιουργεί και υποχρέωση για ανάλωσή της αφού εξαρτάται από τη ροή των 
εσόδων στο δημοτικό ταμείο. 

Η Οικονομική Επιτροπή έχει τη δυνατότητα, να διαθέτει τις πιστώσεις του προϋπολογισμού  
είτε με χωριστές αποφάσεις της, για κάθε περίπτωση , κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ή να 
διαθέτει όλες τις πιστώσεις ή ένα μέρος τους, με μία απόφαση που μπορεί  να παίρνεται είτε στην  
αρχή είτε κατά τη διάρκεια του οικονομικού έτους, ανάλογα με το είδος  και το χρόνο  που πρέπει να 
πραγματοποιηθεί η δαπάνη. 
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Θέτω υπ’ όψιν σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την αρίθμ. 259/14-

11-2013  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (με αριθμ. ΑΔΑ׃ΒΛ0ΖΩΨΩ-ΗΞ4) και που εγκρίθηκε 
με την αριθμ. πρωτ. 16314/24-12-2013 απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας – 
Θράκης και παρακαλώ να προβείτε στην ψήφιση σχετικών πιστώσεων, οι οποίες σύμφωνα με τον 
πίνακα που μας έδωσε το τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών του Δήμου,  κρίνεται επιτακτική ανάγκη να 
ψηφιστούν για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου και την άμεση πληρωμή  δαπανών (προμήθειες, 
έργα, κ.λ.π.)».     

Κατόπιν, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των μελών, τον πίνακα που εισηγήθηκε η Οικονομική 
Επιτροπή με τους προς ψήφιση Κ.Α.Ε. και κάλεσε την Επιτροπή να ψηφίσει σχετικά.  
Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου της, ενημερώθηκε σχετικά με τους 
προς ψήφιση Κ.Α.Ε. όπως αναγράφονται στην εισήγηση των Οικονομικών Υπηρεσιών,  έλαβε υπόψη 
τις διατάξεις της παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 και ύστερα από διαλογική συζήτηση,    

 
 Α π ο φ α σ ί ζ ε ι      ο μ ό φ ω ν α   

  Ψηφίζει σε βάρος του προϋπολογισμού, οικ. έτους  2014 τις παρακάτω πιστώσεις για την 
αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών που θα κάνει ο Δήμος Αλμωπίας κατά τη διάρκεια του 
έτους 2014  και μέχρι του εγγεγραμμένου ποσού.  
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΨΗΦΙΣΗ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ 2014      

 ΕΞΟΔΑ       

Κ.Α.Ε. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΡ. 
ΑΠ
Ό 

ΗΜΕΡ
/ΝΙΑ 

Α.Δ.
Α. 

Π.Α.Υ. ΠΟΣΟ 

10.6253 
Ασφάλιστρα μεταφορικών μέσων (ΚΗΥ 5818, 
ΚΗΥ 5821) 

      0459 1.310,39 

20.6063.0002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας       0460 5.000,00 

25.6063.0002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας       0461 500,00 
30.6063.0002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας       0462 1.500,00 
30.6662.0005 Προμήθεια οικοδομικών χρωμάτων       0464 2.983,98 

35.6063.0002 Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας       0463 500,00 

80.8261.9001 
Επιστροφή εγγυήσεων σε χρήμα Μαθητικής 
Εστίας 

      0458 3.000,00 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. Αριθ.198/2014 

………………………………………………………………………………………… 
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 8 Οκτωβρίου 2014 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε. 

 
 ΜΠΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                                                            ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
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