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ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ10/ 27  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ      2013
Από το πρακτικό 10/27-8-2013 της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ελαφονήσου. 

    Στην    Ελαφόνησο σήμερα την  27η  του μηνός Αυγούστου  έτους 2013 , ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 11:00΄
η Οικονομική επιτροπή συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων, ύστερα από  τη με 
αριθμό  1284/22-8-2013  πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής επιτροπής, που δημοσιεύτηκε       
στον  ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους συμβούλους
  που συμμετέχουν σε αυτήν, σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/2010, για συζήτηση και λήψη 
απόφασης   στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:
  Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα προσκληθέντα  7 μέλη  της 
Δημαρχιακής επιτροπής ήταν:

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ
1 ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                       ΑΝΟΜΙΤΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ      
2 ΑΡΩΝΗΣ  ΣΤΑΥΡΟΣ                                                       ΡΟΥΜΑΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
3 ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ                                                 ΛΙΑΡΟΥ-ΜΕΝΤΗ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ
4 ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

Ο Πρόεδρος μετά την διαπίστωση απαρτίας κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης  

ΘΕΜΑ 2ο  Αριθ. Αποφ.  40 /2013

  ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΥΠΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΠΡΟΠΛΗΡΩΜΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα είπε:

Με την 27/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής διετέθη πίστωση 6.600,67 Ευρώ σε

βάρος του ΚΑ 30/7325.01 του προϋπολογισμού έτους 2013 για ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΗ.

Με την ίδια απόφαση ορίστηκε υπόλογος για την έκδοση  χρηματικού εντάλματος  προπληρωμής

η υπάλληλος του Δήμου κα Αρώνη Φραντζέσκα . Η υπόλογος κα Αρώνη Φραντζέσκα εισέπραξε

το ποσό των έξι χιλιάδων εξακόσια ευρώ και εξήντα επτά λεπτά (6600,67) με το Γ 6/2013 Χρημα-

τικό Ένταλμα Προπληρωμής  και στη συνέχεια στις 22 και 23/7/2013  με τα υπ’ αριθμόν 2811486

και 2811474 γραμμάτια είσπραξης κατέθεσε στην Εθνική Τράπεζα υπέρ ΔΕΔΔΗΕ  το ποσόν των

6.600,67 € προκειμένου να ολοκληρωθεί η επέκταση δικτύου φωτισμού σύμφωνα με την 27/2013

απόφαση Ο.Ε . Κατόπιν των ανωτέρω  προτείνω αφού  ελέγξετε τα υποβληθέντα στοιχεία , να

εγκρίνουμε  την απόδοση λογαριασμού και να απαλλάξουμε την υπάλληλο από κάθε ευθύνη για το

ένταλμα αυτό.

Η Οικονομική Επιτροπή

Η Οικονομική επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της

τα άρθρα 32,33,34 και 37 του Β.Δ 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α'), την 27/2013 απόφα-

ση Ο.Ε

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εγκρίνει την απόδοση λογαριασμού (διατέθηκε το ποσό των 6.600,67 €) για το ένταλμα προ-

πληρωμής Γ 6/2013 που εκδόθηκε στο όνομα της δημοτικής υπαλλήλου Αρώνης Φραντζέσκας και

απαλλάσσει την υπόλογο κάθε ευθύνης  για το ένταλμα αυτό.

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩΡ4-ΓΘΤ



Η απόφαση έλαβε α.α. 40/2013  και αποτελεί  ακριβές απόσπασμα από το πρακτικό
10/27  ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ    2013 που αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                         ΤΑ ΜΕΛΗ
ΠΑΝ.ΨΑΡΟΜΜΑΤΗΣ                    ΑΡΩΝΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –ΜΕΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-  ΑΡΩΝΗ ΠΗΝΕΛΟΠΗ
                                                     

Ακριβές Αντίγραφο                         

ΑΔΑ: ΒΛΩΧΩΡ4-ΓΘΤ


