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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ     ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

  Από ηα πξαθηηθά ηεο   19  /   27-06-2011 

ΓΖΜΟ Ζ.Π. ΝΑΟΤΑ  ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο  Δπηηξνπήο           

      Σνπ Γήκνπ Νάνπζαο 

Αξηζ.Απνθ 67/2011 

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση δαπανών που πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή 

 

ηε Νάνπζα  θαη ζην δεκνηηθό θαηάζηεκα ζήκεξα ζηηο 27 ηνπ κήλα Ηνπλίνπ  

ηνπ έηνπο 2011 εκέξα ηεο εβδνκάδαο Γεπηέξα θαη ώξα 13.30 ζπλήιζε ζε 

ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ύζηεξα από ηελ από  23/06/2011 έγγξαθε 

πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ δόζεθε ζηνλ θάζε ζύκβνπιν ζύκθωλα κε ην άξζξν 

75 ηνπ Ν. 3852/10. 

Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία (άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10), 

δεδνκέλνπ όηη όια ηα κέιε ήηαλ παξόληα: 

 

 ΠΑΡΟΝΣΔ      ΑΠΟΝΣΔ 

1. Αλαζηάζηνο Καξακπαηδόο, Πξόεδξνο   θαλείο 

2. Δπδνμία Ηηζθάξα                    

3. Δπαγγειία Γειερξήζηνπ – Σζίιε      

4. Ηωάλλεο Γθαξλέηαο     

5. Θωκάο Βξάληζεο     

6.Φνπληνύιεο Γεώξγηνο 

7. Ίιηα Ηωζεθίδνπ 

8. Κειεζίδεο Ηωάλλεο 

9. Υαιθηάο Γεώξγηνο 

 

 

Ο Πξόεδξνο  εηζεγνύκελνο ην 5
ν
  ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο είπε ηα εμήο: 

ύκθωλα κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 72 ηνπ Ν.3852/2010 ε νηθνλνκηθή επηηξνπή 

εγθξίλεη ηηο δαπάλεο πνπ πιεξώζεθαλ κε ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή. Ο πξνϊζηάκελνο 

νηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ ηνπ Γήκνπ ππέβαιε πξνο ηελ νηθνλνκηθή επηηξνπή 

θαηάζηαζε δαπαλώλ πξνο έγθξηζε πνπ πιεξώζεθαλ από ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή 

(ζρεηηθό ΥΔΠ 26/31-01-2011 , ΚΑΔ 80.8251.001) ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 12,00. 

Καη θάιεζε ηελ επηηξνπή λα απνθαζίζεη ζρεηηθά 
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Η Οικονομική Επιηποπή αθού έλαβε ςπόψη ηηρ: 

 Την ειζήγηζη ηος Πποέδπος και ηιρ διαηάξειρ ηος άπθπ. 72 Ν.3852/10, ηιρ 

διαηάξειρ ηων άπθπων 234 παπ.2 ηος Π.Δ. 410/95, ηος άπθπ. 35 ηος Β.Δ. 

17/5-15/6/1959 και ηος άπθπος 173 ηος Ν.3463/2006 

 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει τις δαπάνες ποσ πληρώθηκαν από την πάγια προκαταβολή 

(ζρεηηθό ΥΔΠ 26/31-01-2011 , ΚΑΔ 80.8251.001) ζπλνιηθνύ πνζνύ επξώ 12,00 

όπωο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζηε ζπλεκκέλε θαηάζηαζε πνπ απνηειεί αλαπόζπαζην 

κέξνο ηεο παξνύζαο απόθαζεο. 

 

           
Ζ απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 67 /2011 

Αθνύ αλαγλώζηεθε ην πξαθηηθό απηό ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο. 

 

Ο ΠΡΟΔΓΡΟ 

Τπνγξαθή όπωο ζηελ αξρή 

ΣΑ   ΜΔΛΖ 

Τπνγξαθή όπωο ζηελ αξρή 

 

 

ΑΚΡΗΒΔ ΑΝΣΗΓΡΑΦΟ 

Ο  ΓΖΜΑΡΥΟ ΝΑΟΤΑ 

 

ΑΝΑΣΑΗΟ ΚΑΡΑΜΠΑΣΕΟ 


