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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 1/17-01-2011
Αριθ.Αποφ 2/2011
ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής.
Στους Μολάους, σήμερα, την 17-01-2011 ημέρα Δευτέρα και ώρα
12:00 στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μονεμβασιάς συνήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασιάς, ύστερα από την
470/13-01-2011 πρόσκληση του Προέδρου, που επιδόθηκε νόμιμα με
αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν.3852/10.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω μέλη:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

ΑΠΟΝΤΕΣ
Κανείς

2. Μαυρομιχάλης Κων/νος
3. Ιατρόπουλος Δημήτριος
4.

Λύρας Χαράλαμπος

5. Μαρούσης Χαράλαμπος
6. Χαραμής Αντώνιος
7. Χριστάκος Σταύρος
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη
Νικόλαο.
Για το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης ο κ. Πρόεδρος έθεσε
υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής τα εξής :
α)Τις διατάξεις των άρθρων 31,34,35 και 37 του από 17,5/15-61959Β.Δ.’’περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και
Κοινοτήτων ‘’ , τις όμοιες του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 ‘’Δημοτικός και
Κοινοτικός Κώδικας ’’, σύμφωνα με τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα στους
Δήμους
να προβαίνουν στη σύσταση Πάγιας προκαταβολής για την
αντιμετώπιση μικρών επειγουσών δαπανών ώστε να διευκολύνεται ο Δήμος
και οι συναλλασσόμενοι με αυτόν.
Κατόπιν αυτών με απόφαση της Ο.Ε. ορίζεται :
α) το ποσό της πάγιας προκαταβολής , το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει το
ποσό των τεσσάρων χιλιάδων (4.000,00) € για τους Δήμους με πληθυσμό
από 10.000 έως 30.000 κατοίκους β) ο δημοτικός υπάλληλος στο όνομα του
οποίου θα εκδοθεί το ένταλμα και που θα ενεργεί τις πληρωμές σύμφωνα με
τις έγγραφες εντολές του Δημάρχου &
γ) οι δαπάνες που θα
αντιμετωπισθούν.
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Στον ενιαίο προϋπολογισμό του Δήμου Μονεμβασιάς υπάρχει πίστωση
4.000,00 € για πάγια προκαταβολή από την οποία θα πληρωθούν οι κάτωθι
δαπάνες, για τις οποίες υπάρχουν στον ενιαίο προϋπολογισμό του Δ.
Μονεμβασιάς σχετικές πιστώσεις και συγκεκριμένα:
1. Ταχυδρομικ ών Τελ ών των Υπηρεσιών του Δήμου μας κ αθώς κ αι των
Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών .
2. Τιμολόγια μεταφορών – φορτωτικών – διαφόρων προμηθειώνσυντηρήσεων έως το ποσό των 400,00€ – πληρωμής τελών για τον
Τεχνικ ό Έλ εγ χο των Οχημάτων του Δήμου , των τελ ών κ υκ λ οφορίας
αυτών , των τελών χρήσης των μηχανημάτων έργου κ.λ.π .
3. Τέλος Γαλάζιων σημαιών προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ».
Συνεχίζοντας ο κ. Δήμαρχος ανέφερε ότι η πληρωμή των ανωτέρω τελών ,
μεταφορών , προμηθειών μικρής έκτασης είναι δυσχερής με την έκδοση
τακτικών χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής στο όνομα των διαφόρων
δικαιούχων , και εν συνεχεία κάλεσε τα μέλη της Ο.Ε. να αποφασίσουν
σχετικά.
Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτής έλαβε υπόψη τις
παραπάνω προαναφερόμενες διατάξεις και μετά από διαλογική συζήτηση.
Ομόφωνα αποφασίζει
Α. Εγκρίνει την χορήγηση πάγιας προκαταβολής , στο όνομα του μονίμου
υπαλλήλου του Δήμου Μονεμβασιάς κ. Δελήγιαννη Νικόλαου
Β) Εγκρίνει ποσό 4.000,00€ για το έτος 2011 για τον Δήμο Μονεμβασιάς .
Γ) Ψηφίζει την ανωτέρω πίστωση του ενιαίου Προϋπολογισμού Δ.
Μονεμβασιάς για την πληρωμή των ανωτέρω υποχρεώσεων.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
όπως πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6) ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε
Δελήγιαννης Νικόλαος

