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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΠΕΛΛΑΣ                    
ΔΗΜΟΣ     ΑΛΜΩΠΙΑΣ                                                    
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ   ΟΡΓΑΝΩΝ

 
  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το πρακτικό της  συνεδρίασης αριθμ. 1  5/201  8     της Οικονομικής Επιτροπής 
του Δήμου Αλμωπίας

Αριθμ.Απόφ.:189/2018 Θέμα 1ο:Έγκριση δαπανών – διάθεση  (ψήφιση)   πιστώσεων προϋπολο-
γισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικονομικού έτους 2018

  Στην Αριδαία και στο Δημοτικό Κατάστημα  σήμερα  25 Ιουλίου, του έτους 2018,  ημέρα
Τετάρτη  και ώρα 12:30΄ μ.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  14953/25-07-2018, 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), ένα εκ των οποίων είναι αναπληρωματικό, δηλαδή :

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ                       ΑΠΟΝΤΕΣ

1 Μπίνος  Γ. Δημήτριος  (Πρόεδρος) 1 Κετικίδης Π. Ιωάννης, τακτικό μέλος
2 Αβραμίκας Χρ.  Στέφανος, τακτικό μέλος 2 Βέσκος Χ.  Δημήτριος, τακτικό μέλος 

3
Χατζηγιαννίδης  Δ.  Γεώργιος,    τακτικό
μέλος 3

Καλδερεμτζή   Θ. Δέσποινα (Αντιπρόεδρος)

4
Δόντσος  Χρήστος  (Αναπληρωματικό
μέλος) 4

Πασόης  Ι.  Δημήτριος, τακτικό μέλος 

  
      O  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής  κήρυξε  την  έναρξη  της  συνεδρίασης  και
εισηγούμενος  το   μοναδικό  1ο  θέμα   ημερήσιας  διάταξης,  έθεσε   υπόψη  των  Μελών  την
αριθ.πρωτ.14934/24-07-2018 εισήγηση του Τμ.Περιβάλλοντος Δήμου Αλμωπίας  και η οποία
έχει ως εξής:

 <<.....Θέμα: «Έγκριση δαπανών-διάθεση-ψήφιση πιστώσεων.»

    Για την ομαλή τροφοδοσία του τμήματος περιβάλλοντος με καύσιμα κίνησης και για να μην
δημιουργηθούν  προβλήματα  στη  λειτουργία  του  τμήματος  τη  θερινή  περίοδο  λόγω  και  των
αυξημένων αναγκών στην αποκομιδή των απορριμμάτων  και στις  εργασίες με τα μηχανήματα
έργου,  σας  παρακαλούμε  να  συγκληθεί  έκτακτη  οικονομική  επιτροπή με  θέμα  «Έγκριση
δαπανών-διάθεση-ψήφιση πιστώσεων.»

 1
20.6641.0002

Δαπάνη για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μετ.μέσων Συνεχιζ.

8.000,00
ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 2
25.6641.0002

Δαπάνη για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση ετ.μέσων Συνεχιζ.         500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 3
30.6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μετ.μέσων Συνεχιζ.

10.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ
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 4
02.35.6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων συνεχ

1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 
 5 02.35.6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
συνεχ.

1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

.....>>

        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 δαπάνες όπως ακριβώς αναφέρονται στα   έγγραφα –
εισηγήσεις  των ανωτέρω Τμημάτων του Δήμου Αλμωπίας. Στον προϋπολογισμό του Δήμου μας,
οικονομικού έτους 2018,  που ψηφίστηκε με την υπ. αριθμ. 294/2017  απόφαση του Δημοτικού μας
Συμβουλίου  και  εγκρίθηκε  με  την  υπ.  αριθμ.  πρωτ.  88/12-01-2018 απόφαση  της  οικείας
Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Μακεδονίας  Θράκης,  καθώς  επίσης  και  με  τις  αποφάσεις  του
Δημοτικού Συμβουλίου για την  αναμόρφωση  του προϋπολογισμού του Δήμου  οικον. έτους 2018,
προβλέπονται οι σχετικές πιστώσεις.   
   Προτείνω την έγκριση και διάθεση των πιστώσεων όπως ακριβώς αναφέρονται στα  έγγραφα –
εισηγήσεις  των ανωτέρω  Υπηρεσιών  του Δήμου Αλμωπίας, σε βάρος των  Κ.Α. του πίνακα του
προϋπολογισμού έτους 2018……»

Η Οικονομική επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της 
 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  σχετικά   έγγραφα – εισηγήσεις   των ανωτέρω  Τμημάτων  του Δήμου Αλμωπίας, για 

την έγκριση-διάθεση  (ψήφιση) πιστώσεων
 Την υπ. αριθμ. πρωτ. 25595/2017    Κ.Υ.Α.,  σχετικά με την παροχή οδηγιών για την κα-

τάρτιση  του  προϋπολογισμού 
 Το Π.Δ. 80/25-7-2016 (ΦΕΚ 145/Α΄/2016)
 Την υπ. αριθ.  πρωτ. 88/12-01-2018  απόφαση της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης,  για την έγκριση του προϋπολογισμού
 Την υπ. αριθμ. 294/2017  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αλμωπίας για την 

ψήφιση προϋπολογισμού του Δήμου, έτους 2018. 
 Τις σχετικές  αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούν την αναμόρφωση του 

προϋπολογισμού του Δήμου Αλμωπίας, οικον. έτους 2018, 
 την αριθ.πρωτ.14934/24-07-2018 εισήγηση του Τμ.Περιβάλλοντος Δήμου Αλμωπίας 
 Την εισήγηση του Προέδρου, 
και κατόπιν διαλογικής συζήτησης 
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Α     π     ο     φ     α σ     ί ζ     ε     ι    ο μ ό φ ω ν α           

α) Εγκρίνει τις δαπάνες και διαθέτει (ψηφίζει) τις παρακάτω πιστώσεις  όπως ακριβώς τις
εισηγήθηκε  ανωτέρω  το  Τμ.Περιβάλλοντος  Δήμου  Αλμωπίας,  για την αντιμετώπιση
διαφόρων δαπανών που θα κάνει ο Δήμος Αλμωπίας κατά τη διάρκεια του έτους 2018 και
μέχρι του εγγεγραμμένου ποσού, ως εξής:

 1
20.6641.0002

Δαπάνη για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση μετ.μέσων Συνεχιζ.

8.000,00
ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 2
25.6641.0002

Δαπάνη για την προμήθεια 
καυσίμων και λιπαντικών για 
κίνηση ετ.μέσων Συνεχιζ.         500,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 3
30.6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μετ.μέσων Συνεχιζ.

10.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 4
02.35.6641.0002

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για κίνηση 
μεταφορικών μέσων συνεχ

1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

 
 5 02.35.6644.0002

Προμήθεια καυσίμων και 
λιπαντικών για λοιπές ανάγκες
συνεχ.

1.000,00 ΤΑΚΤΙΚΑ - ΙΔΙΑ ΕΣΟΔΑ

                           Η απόφαση αυτή πήρε αύξ. αριθμ. 189/2018
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  25 Ιουλίου 2018

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο.Ε.

   ΜΠΙΝΟΣ   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

                                                   ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ
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