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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ     Αριθ. Απόφ:  56/2014 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΟΥ         
 

Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

από το 17
ο  

πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του  

Δήμου Κάσου 

 
Θέμα : «Απαλλαγή υπολόγου εντάλματος προπληρωμής που αφορά κάλυψη δαπανών της ΔΕΔΔΗΕ 

για επέκταση δικτύου δημοτικού φωτισμού και συνδέσεων νέων παροχών.» 
                                          

     Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα τη 30η Σεπτεμβρίου 2014, ημέρα Τρίτη  και ώρα   

14:00   συνήλθε   σε  έκτακτη  συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Δήμου  Κάσου, μετά από την υπ 

αριθμόν 3370/30-09-2014 έγγραφη πρόσκληση της  Προέδρου της   που επιδόθηκε νόμιμα με αποδεικτικό 

στα μέλη  της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο -7- μελών βρέθηκαν παρόντα 

-6- μέλη: 

 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ      Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 
1. Μαίρη Μαλανδρή , Πρόεδρος                      1. Γώργιος Παμπαφίκος , εκτός Κάσου        

2. Νικόλαος Μαστροπαύλος                                         

3. Δημητρίου Ευαγγελία 

4. Ζάγορας Αντώνιος 

5. Παρλής Εμμανουήλ 

6. Κρητικός Νικήτας  

 Η Πρόεδρος εισηγούμενος το 2ο θέμα της ημερήσιας διάταξης αναφέρει ότι έχοντας υπόψη: 

α)  Το άρθρο 72 του Ν.3852/2010 «Καλλικράτης» περί αρμοδιοτήτων της Οικονομικής Επιτροπής. 

β) Το άρθρο 172 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα Ν.3463/06 περί έγκρισης ενταλμάτων 

προπληρωμής. 

γ)   Την υπ αριθμόν  απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Κάσου περί έγκρισης πίστωσης ποσού 

20.682,29 € καθώς και περί ορισμού υπολόγου Α) εντάλματος προπληρωμής και του Κ.Α.Ε.20.7326.0001  

ως δεκτικού για το ένταλμα προπληρωμής .Την κατάσταση πληρωμών με τα αντίστοιχα παραστατικά που 

έγινα μετά την έκδοση του αρ.Α25/13-08-2014 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής στο όνομα της 

υπολόγου Σταματίνας Χαλκιά του Ιωάννη για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού 

φωτισμού και συνδέσεων νέων παροχών. 

Η Οικονομική επιτροπή  αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της   

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι       Ο μ ό φ ω ν α : 

 

Την έγκριση της απόδοσης λογαριασμού για το υπ αριθμόν Α25/13-08/2014  χρηματικό ένταλμα 

προπληρωμής ποσού 20.682,29 € που εκδόθηκε στο όνομα της υπαλλήλου Σταματίνας Χαλκιά του 

Ιωάννη για την πληρωμή στη ΔΕΔΔΗΕ για επέκταση δημοτικού φωτισμού και συνδέσεων νέων παροχών 

και απαλλάσσει αυτή από κάθε ευθύνη για το  εν λόγω ένταλμα . 
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Η απόφαση πήρε α/α 56/2014.     

 

Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

   Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Μαρία  Μαλανδρή                   υπ: Νικόλαος Μαστροπαύλος 

                                                                                                 υπ: Ευαγγελία Δημητρίου 

                                                                                                          υπ: Ζάγορας Αντώνιος  

                                                                                                          υπ: Εμμανουήλ Παρλής  

                                                                                           υπ: Νικήτας Κρητικός  

   

 

 Ακριβές απόσπασμα από 

    το βιβλίο πρακτικών 

  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο. Ε  ΚΑΣΟΥ                                       

 

       Μαρία Μαλανδρή 
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