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 ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΡΙΘ.: 80 / 2015 
ΑΠΟ ΤΟ ΥΠ'ΑΡΙΘ.10 / 2015  ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 

ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΘΕΜΑ : «Έγκριση  δαπανών και διάθεση σχετικών  πιστώσεων του Δήμου
Αλεξανδρούπολης».
  

 Στην Αλεξανδρούπολη σήμερα την 10η  Μαρτίου  , του έτους 2015,ημέρα
της  εβδομάδας  Τρίτη    και  ώρα  13:00  μ.μ.  και  στο  Δημοτικό  Κατάστημα,  η
Οικονομική  Επιτροπή  συνήλθε  σε  συνεδρίαση  ,  ύστερα  από  την  11709  /
6/03/2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτού, η οποία έγινε σύμφωνα με
τους ορισμούς του  άρθρου 75  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Ήταν  δε παρόντες από τα μέλη του  οι κ.κ. : 

 1) ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ (ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ)
 2) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ
 3) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ
 4) ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ
 5) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ
 6) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ
 7) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ
 8) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ 
 9) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ                                                                   

και δεν  προσήλθαν οι κ.κ :-

Η Οικονομική  Επιτροπή,  αφού βρέθηκε  σε νόμιμη απαρτία   (σε  σύνολο
αριθμού  συμβούλων -9- παρευρίσκονταν οι - 9 - ),σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 75 του ν.3852/10, εισέρχεται  στην συζήτηση των θεμάτων.

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης  κ.
Ευάγγελος Λαμπάκης κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.

Ο  Πρόεδρος  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  κ.  Ευάγγελος  Λαμπάκης,
εισηγούμενος  το 7ο θέμα της ημερήσιας  διάταξης  « Έγκριση  δαπανών και
διάθεση σχετικών  πιστώσεων  του  Δήμου Αλεξανδρούπολης»,   δίνει  το
λόγο στην υπάλληλο του Γραφείου Προμηθειών κ. Καραμελίδου Σταματία η οποία
ως εισηγήτρια του θέματος λέγει τα παρακάτω: 

Κύριοι  Σύμβουλοι,  σύμφωνα με  το  αρθ.  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,  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 ΥΠΕΣ 53/1985 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 γραφεί σ’ αυτόν μπορούν να
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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 και κατά τη διάρκεια
του  οικονομικού  έτους,  ανάλογα  με  το  είδος  και  το  χρόνο  που  πρέπει  να
πραγματοποιηθεί η δαπάνη 
       Θέτω υπόψη σας τον προϋπολογισμό του Δήμου μας που ψηφίστηκε με την
696 /2014 απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου και που εγκρίθηκε με την
35259/31-12-2014              απόφαση του Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Μακεδονίας & Θράκης και παρακαλώ για την εύρυθμη λειτουργία του Δήμου μας
να προβούμε στη ψήφιση σχετικών πιστώσεων που αναγράφονται σ’ αυτόν.
        Ακολουθεί διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών
της Οικονομικής Επιτροπής μετά το τέλος της οποίας η Οικονομική Επιτροπή αφού
άκουσε την εισήγηση και τη συζήτηση, έλαβε υπόψη τις σχετικές διατάξεις , καθώς
και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας κατά την οποία ψήφισαν Υπέρ -7-, Κατά -1- ο
κ. Μιχαηλίδης Παύλος και Λευκό -1- η κ. Τρέλλη Φανή,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  και  Ψηφίζει  τις  παρακάτω πιστώσεις  του προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2015: 

 
Α/
Α

   Κ.Α. ΕΙΔΟΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΠΟΣΟ ΣΕ ΕΥΡΩ

1 10.6611.001 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΒΙΒΛΙΩΝ με 
τίτλο “ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΥΓΕΙΑΣ – 
ΙΑΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ – 
ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΣ – 
ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΤΟΥ ΘΕΡΜΑΛΙΣΜΟΥ ΣΤΗΝ 
ΕΛΛΑΔΑ”

4.050,14

Για την επιβεβαίωση των ανωτέρω συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται
ως κατωτέρω:

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

              Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ               ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
                                                                      1) ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ   
                                                                      2) ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΟΣ 
                                                                      3) ΚΩΝ/ΝΟΣ ΘΥΜΙΑΝΙΔΗΣ 
                                                                      4) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΟΥΖΟΥΝΙΔΗΣ 
                                                                      5) ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΖΗΤΑΚΗΣ 
                                                                      6) ΦΑΝΗ ΤΡΕΛΛΗ 
                                                                      7) ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ  
                                                                      8) ΠΑΥΛΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ 

     
       ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΜΠΑΚΗΣ                                        
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