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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ 

  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 21/2017      της Οικονομικής Επιτροπής   

του Δήμου Αλμωπίας
Αριθμ. Απόφ : 218/2017 Θέμα 1ο: Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων  

προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2017.

      Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  11  Οκτωβρίου,  του έτους 2017, 
ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14:30  (2:30  μ.μ.)  συνεδρίασε η Οικονομική  Επιτροπή του Δήμου, 
ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου με αριθμό 25124/06-10-2017 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 ε π τ ά  (7) 
μελών προσήλθαν τέσσερα (4), δηλαδή:

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1  Χουρσόγλου  Δ. Χρήστος
2 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος 2 Πασόης  Ι.  Δημήτριος
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Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος, 
αναπληρωματικό μέλος,  στη θέση 
του   κ. Κετικίδη  Π. Ιωάννη 3

Καλδερεμτζή    Θ.  Δέσποινα 
(Αντιπρόεδρος)
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Δόντσος  Ν.  Χρήστος, 
αναπληρωματικό μέλος,  στη θέση 
του  κ.  Ουργαντζόγλου   Ι. 
Απόστολο 

(που  δεν  προσήλθαν  αν  και  κλήθηκαν 
νόμιμα)

       Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο υπάλληλος  του Δήμου Αλμωπίας, Πασόης  Ν. Ιωάννης,  για 
την τήρηση των πρακτικών. 
        Το θέμα  εκτός ημερήσιας διάταξης, αποφάσισαν ομόφωνα  να συζητηθεί   πριν από τα 
θέματα ημερήσιας διάταξης. 
    Ο  Πρόεδρος   της  Οικονομικής  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και 
εισηγούμενος το  1ο  θέμα  ημερήσιας διάταξης, είπε τα εξής: 
      Α) Από το Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης Ληξιαρχείου & Αλλοδαπών Δήμου Αλμωπίας, 
εστάλη προς την Οικονομική Επιτροπή το  αριθμ. πρωτ. 23005/21-09-2017  έγγραφό τους, στο 
οποίο αναφέρονται  τα εξής:    
               “............  ΘΕΜΑ: «Ψήφιση πίστωσης » 
        διαβιβάζουμε την με αριθ.1/27-9-2017 Τεχνική Περιγραφή και την αριθ. 1562/2-10-2017 
απόφαση έγκρισης διενέργειας δαπάνης και παρακαλούμε για την ψήφιση της πίστωσης.......”
  Συγκεκριμένα ζητάνε την έγκριση διενέργειας - διάθεση (ψήφιση)  της παρακάτω πίστωσης:
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ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ €

02.00.6073 
Δαπάνες Επιμόρφωσης 
Προσωπικού και συμμετοχής 
σε συνέδρια & σεμινάρια

650

          Β)  Από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου 
Δήμου  Αλμωπίας,  εστάλη προς την Οικονομική Επιτροπή το  αριθμ. πρωτ. 25131/06-10-2017 
έγγραφό τους, στο οποίο αναφέρονται  τα εξής: 
“.................. Θέμα: «Διαβίβαση φακέλου προς έγκριση διενέργειας δαπάνης»   

  Σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω φάκελο  που αφορά:

- Αναλώσιμα χλοοκοπτικών – κλαδευτικών 

και  παρακαλούμε  να  λάβετε  απόφαση  έγκρισης  διενέργειας  της  δαπάνης  σύμφωνα  με  τις 

διατάξεις του Π.Δ 80/2016.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)

35.6672.0001 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ –  
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ 

4.000,00

............................................”
     Γ) Από τη  Δ/νση  Τεχνικών Υπηρεσιών, Περιβάλλοντος και Πολεοδομίας – Τμήμα Τεχνικών 
Υπηρεσιών  Δήμου   Αλμωπίας,   εστάλη  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  το   αριθμ.  πρωτ. 
25584/11-10-2017 έγγραφό τους, στο οποίο αναφέρονται  τα εξής: 

“............ΘΕΜΑ: «Ψήφιση Πιστώσεων»
 Παρακαλούμε για την ψήφιση πιστώσεων των Έργων:

- Επισκευή Περίφραξης και Διαμόρφωσης Αύλειου Χώρου Νηπιαγωγείου Προμάχων,

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
(ΕΥΡΩ)

ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

30.7321.0001
Επισκευή Περίφραξης και 

Διαμόρφωσης Αύλειου Χώρου 
Νηπιαγωγείου Προμάχων

27963,49
ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ 2014

...................................”
     Δ)   Από το Τμήμα Περιβάλλοντος Καθαριότητας Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου 
Δήμου  Αλμωπίας,   εστάλη προς την Οικονομική Επιτροπή το  αριθμ. πρωτ.  25533/10-10-2017 
έγγραφό τους, στο οποίο αναφέρονται  τα εξής: 
“.................. Θέμα: «Διαβίβαση φακέλου  προς έγκριση διενέργειας δαπάνης.»

     Σας διαβιβάζουμε τον παρακάτω φάκελο που αφορά:

-Προμήθεια κλιματιστικών
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και παρακαλούμε να λάβετε απόφαση έγκρισης διενέργειας της δαπάνης σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Π.Δ 80/2016.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)

10.7135.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.000,00

............................................”.
        Και εν συνεχεία  ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής:
«…….Σύμφωνα με τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986, οι πιστώσεις που είναι  
γραμμένες στον προϋπολογισμό δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το σκοπό για τον οποίο έχουν  
προβλεφθεί,  αν  δεν  διατεθούν  με  απόφαση του  αρμοδίου  οργάνου,  εκτός  αν  πρόκειται  για  τις  
πιστώσεις της παρ. 5 του άρθρου 158 του ΔΚΚ, οι οποίες διατίθενται χωρίς απόφαση οποιουδήποτε  
οργάνου  (αποδοχές  προσωπικού,  αντιμισθία  αιρετών,  μισθώματα  ακινήτων,  υποχρεωτικές  
εισφορές) και οι οποίες αναλαμβάνονται από την αρχή του έτους για ολόκληρο το ετήσιο ποσό τους  
(άρθρο 21 παρ.9 Ν 2362/95, όπως αυτή αντικαταστάθηκε από την παρ. 3α του άρθρου 50 του Ν  
3943/2011, εγκύκλιος 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ).
      Σύμφωνα με το άρθρο  72 παρ 1δ του Ν. 3852/10, 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 ή ο Δήμαρχος. 
      Ο Δήμος μας πρέπει  να προβεί  στις  ανωτέρω δαπάνες όπως ακριβώς αναφέρονται  στα  
ανωτέρω έγγραφα – εισηγήσεις των Υπηρεσιών του Δήμου.   Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας,  
οικονομικού έτους 2017,  που ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 227/2016  απόφαση του Δημοτικού μας  
Συμβουλίου  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  20547/10-01-2017 απόφαση  της  οικείας  
Αποκεντρωμένης Διοίκησης, καθώς επίσης και με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου για την  
αναμόρφωση   του  προϋπολογισμού  του  Δήμου   οικον.  έτους  2017,  προβλέπονται  οι  σχετικές  
πιστώσεις.   
   Προτείνω την έγκριση και διάθεση της πίστωσης, των ανωτέρω δαπανών, σε βάρος των ανωτέρω  
Κ.Α. του πίνακα του προϋπολογισμού έτους 2017……»
Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 

− Την εισήγηση του Προέδρου 
− Το άρθρο 72 παρ. 1 περ. δ του Ν. 3852/10
− Τις εγκύκλιους 6347/24-5-1985 και 38135/9-7-1986
− Την εγκύκλιο 30/2011 του ΥΠΕΣΑΗΔ και Υπ. Οικ. 

      -Τα ανωτέρω έγγραφα – εισηγήσεις των υπηρεσιών  του Δήμου, για την έγκριση-διάθεση  (ψή-
φιση) πιστώσεων

− Την υπ. αριθ. πρωτ. ΟΙΚ.23976/22-7-2016   ΚΥΑ του προϋπολογισμού
− Το Π.Δ. 80/25-7-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016)
− Την υπ. αριθ.  πρωτ. 20547/10-01-2017  απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκη-

σης για την έγκριση του προϋπολογισμού
− Την υπ. αριθμ. 227/2016  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας για την  

ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2017. 
− Τις σχετικές  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν την αναμόρφωση του  

προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικον. έτους 2017, 

3

ΑΔΑ: Ω7ΤΠΩΨΩ-ΕΚΩ



και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 

Α     π     ο     φ     α σ     ί ζ     ε     ι    ο μ ό φ ω ν α      
        Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) τις παρακάτω πιστώσεις  όπως ακριβώς 
τις εισηγήθηκαν οι υπηρεσίες του Δήμου Αλμωπίας, που αναφέρονται  στην εισήγηση της 
παρούσας απόφασης,   για την αντιμετώπιση διαφόρων δαπανών που θα  κάνει ο  Δήμος 
Αλμωπίας κατά τη διάρκεια του έτους 2017 και μέχρι του εγγεγραμμένου ποσού, ως εξής:
Α)

ΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ   ΚΩΔΙΚΟΥ ΠΟΣΟ ΣΕ €

02.00.6073 
Δαπάνες  Επιμόρφωσης 
Προσωπικού  και  συμμετοχής 
σε συνέδρια & σεμινάρια

650

Β)
ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)

35.6672.0001 ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΧΛΟΟΚΟΠΤΙΚΩΝ –  
ΚΛΑΔΕΥΤΙΚΩΝ 

4.000,00

 Γ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΟΣΟ
(ΕΥΡΩ)

ΜΕ ΦΠΑ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ

30.7321.0001
Επισκευή  Περίφραξης  και 
Διαμόρφωσης  Αύλειου  Χώρου 
Νηπιαγωγείου Προμάχων

27963,49
ΣΑΤΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ 
ΚΤΙΡΙΩΝ ΕΩΣ 2014

Δ)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟ (ΕΥΡΩ)

10.7135.0004 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ 2.000,00

                                             
                                        Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 218/2017

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ  ΜΕΛΗ
       (Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     Υ π ο γ ρ α φ έ ς)

ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριδαία  13-10-2017

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.
                                                  
                                                ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
                                              ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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