Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:20/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:185/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 16η του
μήνα Ioυλίου του έτους 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
18540/12.7.2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόμιμα
με αποδεικτικό στα μέλη, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 75 παρ.6 του
Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω εννιά(9) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8)Γαβρίλης Δημήτρης
9) Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΑΠΟΝΤΕΣ
κανείς

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.20-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον.Επιτροπής για τροποποίηση απογραφής σύμφωνα με το
άρθρο 3 της αρ.7445/29-10-10 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ.
Εισηγ.: κ.Ελευθέριος Αραβανής-Πρόεδρος Επιτροπής
Ο Εισηγητής κος Ελ.Αραβανής, ανέφερε τα εξής:
“Σύμφωνα με την αρ.101/11 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, εγκρίθηκαν τα
στοιχεία απογραφής του Δήμου και διαβιβάστηκαν στο Δ.Σ. για την τελική τους
έγκριση.
Με την αριθμ.: 200/6-6-2011 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η απογραφή και ο
ισολογισμός έναρξης του νέου Δήμου Λευκάδας, σύμφωνα με το άρθρο 4 της αρ.
74445/29-10-10 απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α & Η.Δ.
Σύμφωνα με το άρθρο 3 της ανωτέρω απόφασης του ΥΠ.ΕΣ.Α. & Η.Δ. σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ. 315/30-12-99 (ΦΕΚ 302 Α΄) τυχόν διαφορές της
αρχικής απογραφής που θα προκύψουν στις επόμενες τρεις (03) συνεχόμενες
χρήσεις καταχωρούνται κατόπιν αποδοχής από το Δ.Σ.

Στην ανωτέρω απογραφή «εκ παραδρομής» δεν συμπεριλήφθηκαν
ορισμένες οφειλές από τον πρώην Δήμο Ελλομένου , οι οποίες για να
δρομολογηθούν για εξόφληση απαιτείται να γίνουν αποδεκτές από το Δ.Σ.
Αναλυτικά οι οφειλές αυτές έχουν ως κατωτέρω:
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Νο 104/26-11-10 στον κ. ΛΩΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για
επισκευή του ΚΗΙ 2539 οχήματος του Δήμου, ποσού 1660,50€ .
Τιμολόγιο πώλησης Νο 653/28-12-10 στον κ. Σκληρό Γεράσιμο ,για επισκευή τέντας
στον παιδικό Σταθμό Βλυχού, ποσού 861,00€.
Τιμολόγιο πώλησης με Νο 536/26-4-10 στον κ. Αναγνώστου Δημήτριο ,για
προμήθεια ειδών ένδυσης ποσού 1151,28€.
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Νο 21/30-11-10 στον κ. Αρβανίτη Ευάγγελο για
μικροφωνική κάλυψη στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου
2010,ποσού 393,60€.
Εισηγούμαι την έγκριση τροποποίησης της απογραφής από την Οικονομική
Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 της απόφασης του θέματος συμπληρωματικά και
στη συνέχεια την εισαγωγή του θέματος στο Δ.Σ. για την αποδοχή των ανωτέρω
οφειλών και την καταχώρησή τους , στην αρχική απογραφή.”
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
Τροποποιεί την αρ.101/11 απόφασή της, που αφορά στα στοιχεία απογραφής
του Δήμου έτους 2010, συμπληρώνοντας τις παρακάτω οφειλές από τον πρώην
Δήμο Ελλομένου :
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Νο 104/26-11-10 στον κ. ΛΩΡΙΔΑ ΣΠΥΡΙΔΩΝΑ για
επισκευή του ΚΗΙ 2539 οχήματος του Δήμου, ποσού 1660,50€ .
Τιμολόγιο πώλησης Νο 653/28-12-10 στον κ. Σκληρό Γεράσιμο ,για επισκευή τέντας
στον παιδικό Σταθμό Βλυχού, ποσού 861,00€.
Τιμολόγιο πώλησης με Νο 536/26-4-10 στον κ. Αναγνώστου Δημήτριο ,για
προμήθεια ειδών ένδυσης ποσού 1151,28€.
Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών Νο 21/30-11-10 στον κ. Αρβανίτη Ευάγγελο για
μικροφωνική κάλυψη στον εορτασμό της Εθνικής Επετείου της 28 ης Οκτωβρίου
2010,ποσού 393,60€.
Η απόφαση αυτή διαβιβάζεται στο Δ.Σ. για την τελική της έγκριση.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 185/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

