ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 17/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 139/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 16 του µήνα Ιουνίου του
έτους 2015, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 11908/12-6-15 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 ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα
Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Βλάχος Κων/νος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6.
7.
8.
9.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος (αναπληρωµατικός) *
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς Ευάγγελος, στη
θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
*Στη συνεδρίαση κλήθηκε το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. των παρατάξεων της
µειοψηφίας, κ. Σκληρός Φίλιππος, λόγω απουσίας του τακτικού µέλους κ. Ευτύχιου Ζουριδάκη, σε
επίσηµη αποστολή δηµοτικής αντιπροσωπείας στη Κίνα.
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 2ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 9ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 150/13-3-15 χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής για την αντιµετώπιση εξόδων που αφορούν στα οχήµατα του ∆. Λευκάδας.
Εισηγήτρια: Ζωή Πάντζου, Προϊσταµένη Τµήµατος ∆ιαχείρισης
& Συντήρησης Οχηµάτων ∆ήµου Λευκάδας

Το θέµα εισηγείται ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, ο οποίος διάβασε την εισήγηση
της υπηρεσίας, που έχει ως εξής:
«Με την αριθµ. 51/2015 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε πίστωση 400,00 € σε
βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6422, πίστωση 1000,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6263, πίστωση 400,00 € σε
βάρος του Κ.Α.Ε. 30.6263.002, πίστωση 300,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 25.6263 και πίστωση 500,00
€ σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6495.001, για να καλυφθούν τα έξοδα των οχηµάτων που µετακινούνται για
επισκευές στις πλησιέστερες αντιπροσωπείες και συνεργεία οχηµάτων στην ευρύτερη περιοχή, να
καλυφθούν τα έξοδα των οδηγών που παραδίδουν ή παραλαµβάνουν τα οχήµατα από τα συνεργεία,
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να καλυφθούν τα έξοδα για την επισκευή και πιστοποίηση καλής λειτουργίας των ταχογράφων
(ψηφιακών και αναλογικών) των οχηµάτων, τον έλεγχο ΚΤΕΟ, την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας
και την κάλυψη άλλων µικροεξόδων που αφορούν τα οχήµατα.
Υπόλογος του Χ.Ε.Π. (150/13-03-2015) ορίστηκε η υπάλληλος του ∆ήµου κα Πάντζου Ζωή και
ηµεροµηνία απόδοσης η 09-06-2015.
Σας καταθέτω τα σχετικά δικαιολογητικά και εισηγούµαι για την απόδοση του χρηµατικού
εντάλµατος ως καλώς έχει.»
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα, αποφασίζει:
Την έγκριση απόδοσης, «ως καλώς έχει», του υπ’ αριθ. 150/13-3-15 χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής (ΧΕΠ) , µε πίστωση 400,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6422, πίστωση 1.000,00 € σε
βάρος του Κ.Α.Ε. 20.6263, πίστωση 400,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 30.6263.002, πίστωση 300,00 €
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 25.6263 και πίστωση 500,00 € σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00.6495.001, για να
καλυφθούν τα έξοδα των οχηµάτων που µετακινούνται για επισκευές στις πλησιέστερες
αντιπροσωπείες και συνεργεία οχηµάτων στην ευρύτερη περιοχή, να καλυφθούν τα έξοδα των
οδηγών που παραδίδουν ή παραλαµβάνουν τα οχήµατα από τα συνεργεία, να καλυφθούν τα έξοδα
για την επισκευή και πιστοποίηση καλής λειτουργίας των ταχογράφων (ψηφιακών και αναλογικών)
των οχηµάτων, τον έλεγχο ΚΤΕΟ, την έκδοση νέων αδειών κυκλοφορίας και την κάλυψη άλλων
µικροεξόδων που αφορούν τα οχήµατα.
Το ανωτέρω ένταλµα εκδόθηκε µε την αρ. 51/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής του
∆ήµου Λευκάδας, στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου Ζωής Πάντζου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 139/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ

2

