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Αριθ.Αποφ.  15/2012 

ΘΕΜΑ: Σύσταση πάγιας προκαταβολής οικ. έτους 2012 ∆ήµου Μονεµβασιάς. 
 
       Στους Μολάους, σήµερα, την  23-01-2012  ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 10:30 π.µ. 

στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική 

Επιτροπή του ∆ήµου Μονεµβασιάς,  ύστερα από την αριθ. πρωτ.  960/17-01-2012 

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) Μαρούσης Χαράλαµπος                 

2.Χριστάκος Σταύρος (Αντιπρόεδρος)                            

3.Ιατρόπουλος ∆ηµήτριος  

4.Μαυροµιχάλης Κων/νος                

5.Λύρας Χαράλαµπος 

6. Χαραµής Αντώνης                                                                        

 

 
         Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του ∆ήµου κ. ∆ελήγιαννη 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 17,5/15-6-1959Β.∆.’’περί 
οικονοµικής διοικήσεως και λογιστικού των ∆ήµων και Κοινοτήτων ‘’ , τις όµοιες του 
άρθρου  173 του Ν. 3463/2006  ‘’∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ’’, σύµφωνα µε 
τις οποίες υπάρχει η δυνατότητα στους ∆ήµους  να προβαίνουν στη σύσταση Πάγιας 
προκαταβολής για την αντιµετώπιση µικρών επειγουσών  δαπανών ώστε να 
διευκολύνεται ο ∆ήµος 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  ∆ήµους µε πληθυσµό από  10.000 
έως 30.000 κατοίκους  β) ο  δηµοτικός υπάλληλος στο όνοµα του οποίου θα εκδοθεί 
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το ένταλµα και που θα ενεργεί τις πληρωµές σύµφωνα µε τις έγγραφες εντολές του 
∆ηµάρχου &  γ) οι δαπάνες που θα αντιµετωπισθούν.  
 
      Στον υπό κατάρτιση   προϋπολογισµό του ∆ήµου Μονεµβασιάς οικ. έτους 2012 
υπάρχει πίστωση 4.000,00 €   για πάγια προκαταβολή από την οποία θα πληρωθούν   
οι κάτωθι δαπάνες,  για τις οποίες υπάρχουν στον προϋπολογισµό του ∆. 
Μονεµβασιάς σχετικές πιστώσεις   και συγκεκριµένα: 
 
1. Ταχυδροµικών Τελών  των Υπηρεσιών του ∆ήµου µας καθώς και των Κέντρων 

Εξυπηρέτησης Πολιτών .   
2. Τιµολόγια µεταφορών – φορτωτικών – διαφόρων προµηθειών-συντηρήσεων έως 

το ποσό των 400,00€   – πληρωµής τελών για  τον Τεχνικό Έλεγχο των  
Οχηµάτων του ∆ήµου  , των τελών κυκλοφορίας αυτών ,  των τελών  χρήσης  
των µηχανηµάτων  έργου  κ.λ.π .  

3. Τέλος Γαλάζιων σηµαιών προς την «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ 
ΦΥΣΗΣ». 
 

         Συνεχίζοντας ο κ. ∆ήµαρχος 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 
ανωτέρω προαναφερόµενες διατάξεις και µετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Ο µ ό φ ω ν α     α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Α.  Εγκρίνει την χορήγηση πάγιας προκαταβολής , στο όνοµα του µονίµου 
υπαλλήλου του ∆ήµου Μονεµβασιάς κ.  ∆ελήγιαννη Νικόλαου. 
Β.    Εγκρίνει ποσό  4.000,00€  για το έτος 2012 για τον ∆ήµο Μονεµβασιάς .  
Γ.  Ψηφίζει την  ανωτέρω πίστωση  του   Προϋπολογισµού οικ. έτους ∆. 
Μονεµβασιάς για την  πληρωµή των ανωτέρω δαπανών. 
 

 
          Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται        όπως 
πιο κάτω.  

     
      Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 
   ΤΡΙΧΕΙΛΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ                               1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
                                                                       2)ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 
                                                                       3)ΙΑΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                                       4)ΛΥΡΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
                                                                       5)ΧΑΡΑΜΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Γραµµατέας Ο.Ε.  

 

  ∆ελήγιαννης Νικόλαος 
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