Αναρτάται στο διαδίκτυο
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το 5ο πρακτικό της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Ξάνθης, της 5ης Μαρτίου 2012

Αριθ. απόφασης 81

Περίληψη
Απόδοση πάγιας προκαταβολής στο όνομα της
υπαλλήλου του Δήμου Φωτεινής Γκιρδάκη

Ξάνθη και στο Δημαρχιακό Κατάστημα σήμερα 5 Μαρτίου 2012 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 συνήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Ξάνθης, ύστερα από την έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, Μπένη Δημητρίου(Αντιδημάρχου Ξάνθης), αριθ. πρωτ. 11857/29-02-12, όπου επιδόθηκε
κανονικά στον καθένα από τα μέλη της Επιτροπής σύμφωνα με το άρθρο 75 του Ν. 3852/10, προκειμένου
να συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα της ημερήσιας διάταξης και να παρθούν σχετικές αποφάσεις.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα οκτώ (8) μέλη
δηλαδή:
Παρόντες
Απόντες
1. Μπένης Δημήτριος (Πρόεδρος)
1. Πούλιος Χρίστος
2. Βασιλούδης Ηλίας
3. Παπασταματίου Γεώργιος
4. Δρεμσίζης Ιωάννης
5. Κυριακίδης Αλέξανδρος
6. Τσεγγελίδης Ιωάννης
7. Μπεκτές Σαμπρή
8. Καλογερής Κρίτων
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και αφού εισηγήθηκε το ()
θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της Επιτροπής την αριθ. πρωτ 13581/02-03-2012 εισήγηση του
τμήματος Οικονομικών Υπηρεσιών, γραφείο λογιστηρίου, η οποία έχει ως εξής:
Σας υποβάλλω κατάσταση γενομένων δαπανών για την πίστωση που διαχειρίστηκε η υπάλληλος του Δήμου
Ξάνθης Γκιρδάκη Φωτεινή με την έκδοση του αριθ. 15 Χρηματικού Εντάλματος Παγίας Προκαταβολής για
την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών του Δήμου έτους 2012 και άλλων μικροδαπανών. (εφαρμογή των
διατάξεων του άρθρου 173 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ).
Παρακαλώ για την έγκριση της δαπάνης που αφορά το χρονικό διάστημα από 01-01-2012 έως 02-03-2012
και την έκδοση χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής ως εξής:
1. Στον Κ.Α.02.00.6221 «Ταχυδρομικά τέλη» με το ποσό 1.378,70€
2. Στον Κ.Α.02.00.6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» με το ποσό
925,20€
3. Στον Κ.Α.02.00.6331 «Λοιποί φόροι και τέλη» με το ποσό 303,20€
4. Στον Κ.Α.02.30.6263 «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» με το ποσό 369,00€
5. Στον Κ.Α.02.20.6323 «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» με το ποσό 30,00€
6. Στον Κ.Α.02.00.6494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» με το ποσό 9,00€
7. Στον Κ.Α.02.10.6613 «Προμήθεια εντύπων…,» με το ποσό 54,20€
Τέλος ο πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
ο

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη και έχοντας υπόψη της και τις
διατάξεις του άρθρου 173 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ)
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει την δαπάνη και την ψήφιση της πίστωσης συνολικά (3.069,30€) που αφορά το χρονικό διάστημα
από 01-01-2012 έως 02-03-2012 που διαχειρίστηκε η υπάλληλος του Δήμου Ξάνθης Γκιρδάκη Φωτεινή με
την έκδοση του αριθ. 15/2012 ως εξής:
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1. Στον Κ.Α.02.00.6221 «Ταχυδρομικά τέλη» με το ποσό 1.378,70€
2. Στον Κ.Α.02.00.6222 «Τηλεφωνικά, τηλεγραφικά και τηλετυπικά τέλη εσωτερικού» με το ποσό
925,20€
3. Στον Κ.Α.02.00.6331 «Λοιποί φόροι και τέλη» με το ποσό 303,20€
4. Στον Κ.Α.02.30.6263 «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» με το ποσό 369,00€
5. Στον Κ.Α.02.20.6323 «Λοιπά τέλη κυκλοφορίας» με το ποσό 30,00€
6. Στον Κ.Α.02.00.6494 «Έξοδα συμβολαιογράφων και δικαστικών επιμελητών» με το ποσό 9,00€
7. Στον Κ.Α.02.10.6613 «Προμήθεια εντύπων…,» με το ποσό 54,20€
Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Ο Πρόεδρος
Μπένης Δημήτριος

Τα μέλη
(Ακολουθούν υπογραφές)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 06-03-12
Με εντολή Δημάρχου
Η Γραμματέας της Οικονομικής Επιτροπής
Κακίση Κ. Μαρία

