ΑΔΑ: ΒΛ9ΙΩΕΙ-Δ5Κ

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ
ΝΟΜΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΟΤ
ΔΗΜΟ ΚΑΟΤ

Αξηζ. Απόθ: 41/2013

Α Π Ο  Π Α  Μ Α
από ην 17 πξαθηηθό ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Επηηξνπήο ηνπ
Δήκνπ Κάζνπ
ν

Θέκα : «Δηάζεζε πηζηώζεωλ»
Σηελ Κάζν θαη ζην Δεκνηηθό Καηάζηεκα ζήκεξα 19ε Σεπηεκβξίνπ 2013 εκέξα Πέκπηε θαη ώξα 11:00
ζπλήιζε ζε ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή Δήκνπ Κάζνπ, κεηά από πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ
ηεο κε αξηζ. Πξση: 3096/16-9-2013, πνπ επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό ζηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ζύκθσλα κε ην άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία δεδνκέλνπ όηη ζε ζύλνιν -7- κειώλ βξέζεθαλ παξόληα
- 7 - κέιε:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ΠΑΡΟΝΣΕ
Γεώξγηνο Κνπξηαληάθεο, Πξόεδξνο
Μαξία Φξαγθνύιε, Μέινο
Μελάο Θεξνκόλαρνο, Μέινο
Κσλζηαληίλνο Μελάο, Μέινο
Εκκαλνπήι Σνθίιιαο, Μέινο
Επαγγειία Δεκεηξίνπ, Μέινο
Αληώληνο Ζάγνξαο, Μέινο

ΑΠΟΝΣΕ
Οπδείο

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην 1ν ζέκα εκεξήζηαο δηάηαμεο εμέζεζε όηη:
Σύκθσλα κε ηηο εγθπθιίνπο 6347/24-05-1985 θαη 38135/09-07-1986,νη πηζηώζεηο πνπ είλαη γξακκέλεο
ζηνλ πξνϋπνινγηζκό δελ κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ γηα ην ζθνπό γηα ηνλ νπνίν έρνπλ πξνβιεθζεί, αλ
δελ δηαηεζνύλ κε απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, εθηόο αλ πξόθεηηαη γηα ηηο πηζηώζεηο ηεο παξ.5 ηνπ
άξζξνπ 158 ηνπ ΔΚΚ, νη νπνίεο δηαηίζεληαη ρσξίο απόθαζε νπνηνπδήπνηε νξγάλνπ (απνδνρέο
πξνζσπηθνύ, αληηκηζζία αηξεηώλ, κηζζώκαηα αθηλήησλ, ππνρξεσηηθέο εηζθνξέο) θαη νη νπνίεο
αλαιακβάλνληαη από ηελ αξρή ηνπ έηνπο γηα νιόθιεξν ην εηήζην πνζό ηνπο(άξζξν 21 παξ.9 Ν 2362/95,
όπσο απηή αληηθαηαζηάζεθε από ηελ παξ.3α ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Ν 3943/2011, εγθύθιηνο 30/2011 ηνπ
ΥΠΕΔΑΗΔ).
Σύκθσλα κε ην άξζξν 72 παξ. 1δ Ν. 3852/2010, ε Οηθνλνκηθή Επηηξνπή απνθαζίδεη γηα ηελ έγθξηζε ησλ
δαπαλώλ θαη ηε δηάζεζε ησλ πηζηώζεσλ ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ, εθηόο από εθείλεο πνπ ζύκθσλα κε ηηο
θείκελεο δηαηάμεηο απνθαζίδεη ην δεκνηηθό ζπκβνύιην ή ν Δήκαξρνο.
Η νηθνλνκηθή επηηξνπή κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε ππόςε ηεο:
Τν άξζξν 72 παξ. 1δ Ν. 3852/2010
Τηο εγθπθιίνπο 6347/24-5-1985 θαη 38135/09-07-1986
Τελ εγθύθιην 30/2011 ηνπ ΥΠΕΣΑΗΔ θαη Υπ. Οηθ.
Τηο ζρεηηθέο απνθάζεηο αλαιήςεηο δαπαλώλ
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Απνθαζίδεη

Οκόθωλα:

Εγθξίλεη ηε δηάζεζε πηζηώζεσλ νηθ. Έηνπο 2013 σο εμήο:
1.- Πίζησζε πνζνύ 180,81 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 00/6224, γηα πιεξωκή εηαηξείαο ηαρπκεηαθνξάο
αιιεινγξαθίαο γηα ηνλ κήλα Θνύιην (ΑΑΥ 186/27-8-2013).
2.- Πίζησζε πνζνύ 1.800,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 70/6694.3, γηα πξνκήζεηα θπξάκαηνο(ΑΑΥ 184/1908-2013).
3.- Πίζησζε πνζνύ 1.500,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 10/6652.1, γηα πξνκήζεηα κειαληώλ (ΑΑΥ 141/256-2013).
4.- Πίζησζε πνζνύ 4.872,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 70/6261.6, γηα ην έξγν Δηακόξθωζε
Πεξηβάιινληνο ρώξνπ Παλαγίαο ηνπ Ειιέξνπ (ΑΑΥ 351/10-10-2012 θαη 50/15-2-2013)
5.- Πίζησζε πνζνύ 30.684,32 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 30/7326.5 γηα πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ γηα
παηδόηνπν Δήκνπ Κάζνπ (ΑΑΥ 40/15-02-2013).
6.- Πίζησζε πνζνύ 950,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 10/7134.1 γηα πξνκήζεηα ειεθηξνληθνύ πιηθνύ
(ΑΑΥ 183/19-08-2013).
7.- Πίζησζε πνζνύ 4.500,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 70/6694.7 γηα πξνκήζεηα κεραλεκάηωλ θαη
εξγαιείωλ γηα ππξνπξνζηαζία (ΑΑΥ 194/05-09-2013).
8.- Πίζησζε πνζνύ 5.000,00 επξώ ζε βάξνο ηνπ ΚΑ 10/6265 γηα ζπληήξεζε θαη αλαβάζκηζε
κεραλνγξαθηθνύ εμνπιηζκνύ πξνγξακκάηωλ Δήκνπ (ΑΑΥ 195/06-09-2013).

Η απόθαζε πήξε α/α 41/2013.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ
ππ: Γεώξγηνο Εκκ. Κνπξηαληάθεο

ΣΑ ΜΕΛΗ
ππ: Επαγγειία Δεκεηξίνπ
ππ: Μαξία Φξαγθνύιε
ππ: Μελάο Θεξνκόλαρνο
ππ: Κωλζηαληίλνο Μελάο
ππ: Εκκαλνπήι νθίιιαο
ππ: Αληώληνο Ζάγνξαο

ωζηό απόζπαζκα από
ην βηβιίν πξαθηηθώλ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Ο. Ε ΚΑΟΤ

Γεώξγηνο Εκκ. Κνπξηαληάθεο
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