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ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ
{ Ως προς το ποσό ΚΤΕΟ}

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΔΗΜΟΥ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ
Νο 27/08-12-2015
Αριθ.Αποφ. 330/2015
ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.
Στους Μολάους, σήμερα, την 08-12-2015 ημέρα Τρίτη

και ώρα 10:00 π.μ. στο

Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή
του Δήμου Μονεμβασίας, ύστερα από την αριθ. πρωτ. 21932/04-12-2015 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. Μαυρομιχάλης Κων/νος (Πρόεδρος)

Δουμάνη Σοφία

2. Χριστάκος Σταύρος

Μαρούσης Χαράλαμπος

3.Σουρλάς Ιωάννης
4. Καλογερίνης Ηλίας
5. Αναγνωστοπούλου Ελένη
6.Τσαφατίνου Κατερίνα(Αναπλ. Μέλος)
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Δελήγιαννη Νικόλαο.
Τα τακτικά μέλη με την πρόσκληση που είχαν λάβει όφειλαν σε περίπτωση απουσίας
τους να ενημερώσουν τα αναπληρωματικά μέλη για τη νόμιμη αναπλήρωσή τους, τα
οποία και παρευρέθησαν.
Ο κ. Πρόεδρος της Ο.Ε. εισηγούμενος το 6ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ανέφερε τα
εξής:
Με την αρίθ. 19/2015 Α.Ο.Ε αποφασίσθηκε η σύσταση πάγιας προκαταβολής , για
το οικ. Έτος 2015 για την αντιμετώπιση διαφόρων άμεσων δαπανών οι οποίες και
αναγράφονται στην παραπάνω σχετική απόφαση . Βάσει των ανωτέρω εκδόθηκε το αρίθ.
37Α/2015 χρηματικό ένταλμα 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 80-8251.001
του
προϋπολογισμού οικ. έτους 2015 & στο όνομα του υπαλλήλου του Δήμου μας Δελήγιαννη
Νικολάου ο οποίος σύμφωνα με τις γραπτές εντολές του Δημάρχου και με τα νόμιμα
δικαιολογητικά έκανε τις ανάλογες πληρωμές .
Ποσό 1.000,00€ για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών στα ΕΛΤΑ .
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Ποσό 440,00€ για έλεγχο ΚΤΕΟ οχημάτων του Δήμου.
Ποσό 123,00€ για έκδοση ενεργειακού πιστοποιητικού κτηρίου του Δήμου.
Ποσό 39,36€ για προμήθεια σπιράλ αποχέτευσης.
Ποσό 72,00€ για πληρωμή διοδίων .
Ποσό 209,00€ για ενοικίαση τηλεόρασης.
Ποσό 123,00€ για αντικατάσταση κλειδιού USB.
τα οποία ποσά πληρώθηκαν σε βάρος του Κ.Α. 80-8251.001 ύστερα από την σύσταση
της Πάγιας Προκαταβολής που έγινε με την αρίθ. 19/2015 απόφαση της Ο.Ε
Στην συνέχεια ο κ. πρόεδρος έθεσε υπόψη της Ο.Ε. όλα γενικά τα δικαιολογητικά
πληρωμής των δαπανών , από τον υπόλογο δημοτικό υπάλληλο Δελήγιαννη Νικόλαο για
έγκριση , προκειμένου να εκδοθούν ισόποσα χρηματικά εντάλματα σε βάρος των Κ.Α.
00-6221.001, 10-7134.005, 25-6323, 10-6323.001, 20-6323.002, 00-6432.001, 006117.004,10-6265.006, 00-6421.001 του προϋπολογισμού Δ. Μονεμβασίας οικ. έτους
2015 για δαπάνες και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει σχετικά.
Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου αυτής, έλαβε υπόψη την 19 / 2015
Α.Ο.Ε. , τις διατάξεις του των άρθρων 31,34,35 και 37 του από 17,5/15-6-1959Β.Δ.’’περί
οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού των Δήμων και Κοινοτήτων ‘’ , τις όμοιες του
άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 ‘’Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας ’’ και έλαβε υπόψη της
εντολές του κ. Δημάρχου και τα δικαιολογητικά πληρωμής των ανωτέρω δαπανών και
μετά από διαλογική συζήτηση.
Ομόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την δαπάνη που έγινε από το
37Α/2015 Χ.Ε. της πάγιας
προκαταβολής , για την πληρωμή των ανωτέρω δαπανών, που έγιναν από τον
υπόλογο διαχειριστή αυτής δημοτικό υπάλληλο Δελήγιαννη Νικόλαο συνολικού
ποσού 2.006,36€ .
Εγκρίνει την έκδοση των σχετικών τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων
πληρωμής σε βάρος των αντίστοιχων Κ.Α του προϋπολογισμού του Δήμου οικ.
έτους 2015 των οποίων η πληρωμή έγινε από την πίστωση της πάγιας
προκαταβολής και από τον υπόλογο αυτής, συνολικού ποσού 2.006,36€ .
Ψηφίζει την πιο πάνω πίστωση σε βάρος των Κ.Α., 00-6221.001, 10-7134.005,
25-6323, 10-6323.001, 20-6323.002, 00-6432.001, 00-6117.004,10-6265.006, 006421.001 , του Δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2015.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο
κάτω.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
1) ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
2) ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
3) ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4) ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ
5)ΤΣΑΦΑΤΙΝΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Γραμματέας Ο.Ε.
Δελήγιαννης Νικόλαος

