Α π ό σ π α σ μ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της με αριθ:23/2013 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:153/2013
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 31η του μήνα
Iουλίου του έτους 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 μ.μ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονομική
Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.21159/
24.7.2013 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 επτά (7) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος :Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Ζουριδάκης Ευτύχιος
5) Σάντα-Μακρή Αικ.
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικ.
Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.23-2013 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση έκδοσης
χρηματικού
εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών, ποσού
4.800,00€.
Εισηγητ : Νίκος Ζαβιτσάνος-υπάλληλος Δήμου
Ο Eσηγητής αναφέρει:
“Σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας)
σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του Β.Δ.17/5-15/6/1959,
Εισηγούμαι
Την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.800,00 € σε βάρος του
ΚΑ: 00-6221 για την αντιμετώπιση δαπάνης ταχυδρομικών τελών των Υπηρεσιών
του Δήμου, στο όνομα του Υπαλλήλου του Δήμου Νικολάου Ζαβιτσάνου”.
Ημερομηνία απόδοσης να οριστεί η 15-12-2013”.
Kατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει την έκδοση
του παραπάνω ΧΕΠ ,για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου Λευκάδας,
σύμφωνα με την εισήγηση.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-τη παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση

ομόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής ποσού 4.800,00 € σε
βάρος του ΚΑ: 00-6221 για την αντιμετώπιση δαπάνης ταχυδρομικών τελών των
Υπηρεσιών του Δήμου, στο όνομα του Υπαλλήλου του Δήμου Νικολάου Ζαβιτσάνου.
Ημερομηνία απόδοσης ορίζεται η 15-12-2013 .
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 153/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη

Όπως αναφέρονται παραπάνω

