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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
∆ΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
∆ΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 8/11-05-2011
Αριθ.Αποφ. 55/2011
Θέµα: Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
Στους Μολάους, σήµερα, την

11-05-2011

ηµέρα Τετάρτη

και ώρα 10:30 π.µ. στο

∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου Μονεµβασιάς,

ύστερα από την

7662/04-05-2011 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

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Τριχείλης Ηρακλής (Πρόεδρος)

Κανείς

2. Χριστάκος Σταύρος
3. Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος
4. Μαυροµιχάλης Κων/νος
5. Λύρας Χαράλαµπος
6. Μαρούσης Χαράλαµπος
7. Χαραµής Αντώνιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη
Νικόλαο.

Με την αρίθµ. 2/2011 Α.Ο.Ε αποφασίσθηκε
η
σύσταση
πάγιας
προκαταβολής , για το οικ. Έτος 2011 για την αντιµετώπιση διαφόρων άµεσων
δαπανών οι οποίες και αναγράφονται στην παραπάνω σχετική απόφαση . Βάσει των
ανωτέρω εκδόθηκε το αρίθ. 1β/2011 χρηµατικό ένταλµα 4.000,00 € σε βάρος του
Κ.Α. 8251.001 του ενιαίου προϋπολογισµού έτους 2011 & στο όνοµα του
υπαλλήλου του ∆ήµου µας ∆ελήγιαννη Νικολάου ο οποίος σύµφωνα µε τις γραπτές
εντολές του ∆ηµάρχου και µε τα νόµιµα δικαιολογητικά έκανε τις ανάλογες πληρωµές
.
• Ποσό 373,65 € για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών στα ΕΛΤΑ
•

Ποσό 404,77 € για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών στην ACS COURIER.

•

Ποσό 440,35 €
του ∆ήµου.

για την πληρωµή προµηθειών & συντηρήσεων οχηµάτων

το οποία ποσά πληρώθηκαν σε βάρος του Κ.Α. 8251.001 ύστερα από την
σύσταση της Πάγιας Προκαταβολής που έγινε µε την αρίθ. 2/2011 απόφαση της
Ο.Ε και αφορούν δαπάνες µέχρι 31-3-2011.
Στην συνέχεια ο Κος ∆ήµαρχος έθεσε υπόψη της Ο.Ε. όλα γενικά τα
δικαιολογητικά πληρωµής των δαπανών , από τον υπόλογο δηµοτικό υπάλληλο
∆ελήγιαννη Νικόλαο για έγκριση , προκειµένου να εκδοθούν ισόποσα χρηµατικά
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εντάλµατα
σε
βάρος των
αντίστοιχων Κ.Α.00-6221/Κ.Α.10-6263-ΚΑ.106671/Κ.Α.30-6264, του ενιαίου προϋπολογισµού ∆. Μονεµβασιάς για δαπάνες µέχρι
31-3-2011 και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτής, έλαβε υπόψη την 2 /
2011 Α.Ο.Ε. , τις διατάξεις του των άρθρων 31,34,35 και 37 του από 17,5/15-61959Β.∆.’’περί οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων ‘’ ,
τις όµοιες του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 ‘’∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ’’
και έλαβε υπόψη της εντολές του κ. ∆ηµάρχου και τα δικαιολογητικά πληρωµής των
ταχυδροµικών τελών-προµηθειών & συντηρήσεων οχηµάτων του ∆ήµου και µετά
από διαλογική συζήτηση.
Οµόφωνα

αποφασίζει

1.
Εγκρίνει την δαπάνη που έγινε από το
1β / 2011 Χ.Ε. της πάγιας
προκαταβολής , για την πληρωµή των ανωτέρω τελών, που έγιναν από τον υπόλογο
διαχειριστή αυτής δηµοτικό υπάλληλο ∆ελήγιαννη Νικόλαο συνολικού ποσού
1.218,77€ .
2. Εγκρίνει την έκδοση των σχετικών τακτοποιητικών χρηµατικών ενταλµάτων
πληρωµής σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α του ενιαίου προϋπολογισµού του ∆ήµου
για δαπάνες µέχρι 31-3-2011 των οποίων η πληρωµή έγινε από την πίστωση της
πάγιας προκαταβολής και από τον υπόλογο αυτής, συνολικού ποσού 1.218,77 € .
3. Ψηφίζει την πιο πάνω πίστωση σε βάρος των Κ.Α 00/6221, Κ.Α 10/6263,
Κ.Α10/6671, Κ.Α 30-6264 του ενιαίου προϋπολογισµού έτους 2011.

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται
πιο κάτω.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

όπως

ΤΑ ΜΕΛΗ
1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
3)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
4)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ
5)ΜΑΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
6)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ

Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραµµατέας Ο.Ε

∆ελήγιαννης Νικόλαος

