
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό 1/9-1-2011 της συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής του 
Δήµου Σαµοθράκης

Στην Σαµοθράκη, σήµερα, 09-01-2011 ηµέρα Κυριακή  και ώρα 10:30 στο 
Δηµοτικό Κατάστηµα του Δήµου  Σαµοθράκης συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η 
Οικονοµική Επιτροπή του Δήµου Σαµοθράκης,  ύστερα από την 78/05-01-2011 
πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, 
σύµφωνα µε το  άρθρο 75 του Ν.3852/10.
ΘΕΜΑ:2ο «Περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης »
Αριθ.Απόφασης: 2
ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
Πριν από την έναρξη της Συνεδρίασης ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής 
αφού διαπίστωσε ότι από τα επτά (07) µέλη βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω 
τέσσερα (04) µέλη:
             ΠΑΡΟΝΤΕΣ              ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Χανός Γεώργιος Πρόεδρος Οικ.Επ. 1.Λάζαρης Αλέξανδρος Μέλος 
Οικ.Επ. 

1. Γιαραµάνης Χρήστος - Μέλος Οικ.Επ 2.Γερονικολάκης Ανέστης Μέλος 
Οικ.Επ 

1. Χατζηστεφάνου Αθανάσιος - Μέλος 
Οικ.Επ.

(δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόµιµα)

1. Κυλίµος Νικόλαος - Μέλος Οικ.Επ.

1. (Μόραλη)-Αντωνάκη Χρυσάνθη – Αντιπ. 
Οικ.Επ. 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον κ Χονδρό Σταύρο , υπάλληλος του Δήµου
Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 
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 
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 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού  έλαβε υπόψη της την εισήγηση του  Προέδρου και τα 
έγγραφα που αναφέρονται σ’ αυτήν, µετά από διαλογική συζήτηση
 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει και Ψηφίζει τις παρακάτω  πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού 

έτους 2011: 
 

Με βάση τα παραπάνω σας καλώ να ψηφίσουµε σχετικά.

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΤΑ   ΜΕΛΗ          Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
(ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ)

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΧΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Α/Α Κ.Α.Ε. Περιγραφή δαπάνης Ποσό 
πίστωσης σε €

15/6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 550,18

20/6641.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
αυτοκινήτων 4.508,66

25/6641 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
µεταφορικών µέσων 879,00

30/6641.01 Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών για κίνηση 
λοιπών µηχανηµάτων 5.334,22

20/6662.02 Προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού 1.166,67
20/6672 Προµήθεια ανταλλακτικών 1.750,00


