
                                              -ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ- 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  
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Νο 30/21-12-2020 
Αριθ.Αποφ. 343/2020    

ΘΕΜΑ:    Έγκριση δαπανών από την πάγια προκαταβολή.  

 

     Στους Μολάους, σήμερα την  21-12-2020  ημέρα Δευτέρα και  από ώρα 09:00 

π.μ. έως και 10:30π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου συνήλθε στην δια 

περιφοράς συνεδρίαση  η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Μονεμβασίας,  ύστερα 

από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου με αριθμό πρωτοκόλλου: 15207/17-12-

2020, πρόσκληση  που στάλθηκε ηλεκτρονικά σε κάθε μέλος χωριστά και σύμφωνα 

με  :  

•        Την εκ της ευθείας και ρητής πρόβλεψης των διατάξεων του άρθρου 10 

της αριθμ. 11 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α711-3-2020) 

«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του 

κορωνοϊου GOVID-19 και της ανάγκες περιορισμού της διάδοσής του». 

•   Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.:18318/13-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών περί «Σύγκλησης συλλογικών οργάνων των Δήμων, των Περιφερειών 

και των εποπτευόμενων Νομικών τους Προσώπων, κατά το διάστημα λήψης μέτρων 

αποφυγής και διάδοσης του κορωνοϊου>. 

• Την υπ΄ αριθμ. Πρωτ.: 77233/13.11.2020 εγκύκλιο του Υπουργείου 

Εσωτερικών αριθ. 426/2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) περί «ενημέρωσης για την 

οργάνωση και λειτουργία των Δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για 

τον περιορισμό της διάδοσης της πανδημίας».  

      Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι επί συνόλου  

ε πτά  (7) μελών συμμετείχαν πέντε  (5) τακτικά  μέλη, δηλαδή:        

 ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                               ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Μαυρομιχάλης Κων/νος(Πρόεδρος)                Καλογράνης Δημήτριος 

2) Χριστάκος Σταύρος                                          Παναρίτης Ηλίας                

3) Σουρλάς Ιωάννης                                                  

4) Παπαδάκης Πιερρής 

5) Καλογερίνης Ηλίας 
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    Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον υπάλληλο του Δήμου κ. Κοντραφούρη Γεώργιο. 

  Ο κ. Πρόεδρος της ΟΕ εισηγούμενος το 6ο  θέμα  της ημερήσιας διάταξης έθεσε 

υπόψη των μελών της  τα   εξής: 

    Με την αρίθ. 3/2020 Α.Ο.Ε αποφασίσθηκε  η  σύσταση   πάγιας προκαταβολής , 

για  το οικ. Έτος 2020  για την αντιμετώπιση  διαφόρων άμεσων δαπανών  οι οποίες 

και αναγράφονται στην παραπάνω σχετική απόφαση. Βάσει των ανωτέρω εκδόθηκε  

το αρίθ. Α37/2020 χρηματικό ένταλμα 4.000,00 € σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.001  

του προϋπολογισμού οικ.  έτους 2020 & 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  248,00€  για αμοιβή υπηρεσιών εγκατάστασης παραμετροποίησης 

λειτουργίας WEBEX starter plan. 

 Ποσό  410,00€  για πληρωμή ΚΤΕΟ  οχημάτων του Δήμου 

 Ποσό  186,00€  για την πληρωμή απολύμανσης σχολείων. 

 Ποσό  683,24 €  για πληρωμή υπηρεσιών συντήρησης ταχογράφων κλπ των 

οχημάτων δήμου.  

 Ποσό  147,93€  για αμοιβή μετεγγραφών υποθηκοφυλακείου.   

 Ποσό  287,68€  για αμοιβή συμβολαιογράφου 

 Ποσό  173,60€  για αμοιβή δικαστικού επιμελητή .   

 Ποσό  300,00€  για την αμοιβή ηλεκτρολόγου. 

τα οποία ποσά  πληρώθηκαν  σε βάρος του Κ.Α. 00-8251.001  ύστερα από την 

σύσταση της Πάγιας Προκαταβολής που έγινε με την αρίθ. 3/2020 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. 00-6116, 20-6323.002, 20-6263.003, 10-6274.002, 20-6264.007, 25-6263.007, 

30-6264.008, 20-7325.008, 00-6117.001, 00-6111 και 00-6452 του προϋπολογισμού 

Δ. Μονεμβασίας οικ. έτους 2020  για δαπάνες και κάλεσε την Ο.Ε. να αποφασίσει 

σχετικά. 

     Η Ο.Ε. αφού άκουσε την εισήγηση του προέδρου αυτής, έλαβε υπόψη την 3/2020  

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 ’’ 
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και έλαβε υπόψη της εντολές του κ. Δημάρχου και τα δικαιολογητικά πληρωμής των 

ανωτέρω δαπανών,  

Αποφασίζει Ομόφωνα 

 Εγκρίνει τη δαπάνη που έγινε από το Α37/2020 Χ.Ε. της πάγιας 

προκαταβολής, για την πληρωμή των ανωτέρω  δαπανών που έγιναν από 

τον υπόλογο διαχειριστή  αυτής δημοτικό υπάλληλο Δελήγιαννη Νικόλαο, 

συνολικού ποσού  2.436,45€. 

 Εγκρίνει την έκδοση των σχετικών τακτοποιητικών χρηματικών ενταλμάτων  

πληρωμής σε βάρος των  αντίστοιχων  Κ.Α. του  προϋπολογισμού του Δήμου 

οικ. έτους 2020, των οποίων η πληρωμή έγινε από την πίστωση της πάγιας 

προκαταβολής και από τον υπόλογο αυτής, συνολικού ποσού  2.436,45€. 

 

       Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το Πρακτικό αυτό υπογράφεται  όπως  πιο 

κάτω.  

    
         ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                               ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ                      1)ΧΡΙΣΤΑΚΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

                                                                      2)ΣΟΥΡΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ      

                                                                      3)ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΙΕΡΡΗΣ   

                                                                      4)ΚΑΛΟΓΕΡΙΝΗΣ ΗΛΙΑΣ 
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