ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 53/2016 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 333/2016
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 29 του µηνός Νοεµβρίου
του έτους 2016, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 24387/25-11-16 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 έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Σκληρός Φίλιππος
4. Σέρβος Κων/νος
4.
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Στη συνεδρίαση, καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Χαλικιάς Ευάγγελος, στη θέση
του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της πλειοψηφίας.
Επίσης καλείται το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε., των παρατάξεων της µειοψηφίας, κ.
Σκληρός Φίλιππος, στη θέση του παραιτηθέντος τακτικού µέλους, κας Σταµατέλου ∆ήµητρας.
Καλείται, το αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ. Περδικάρης Αθανάσιος, στη θέση του τακτικού
µέλους της πλειοψηφίας κ. Γκογκάκη Γρηγόρη, ο οποίος εκλέχθηκε Πρόεδρος του ∆ηµοτικού
Συµβουλίου.
Ο κ. Βλάχος Κων/νος, αποχώρησε πριν την συζήτηση του 12ου θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.

ΘΕΜΑ 3ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης λογαριασµού «ως καλώς έχει» του αρ. (1156Α/2-1116) Χ.Ε.Π. για οδοιπορικά έξοδα του ∆ηµάρχου, των Αντιδηµάρχων και των ∆ηµοτικών Συµβούλων,
για υπηρεσιακούς λόγους σε διάφορους προορισµούς.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα είπε τα εξής:
«Με την αριθµ. 301/31-10-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε πίστωση 500,00 €
σε βάρος του Κ.Α.Ε. 00-6421 για να καλυφθούν οδοιπορικά έξοδα (έξοδα καυσίµων, διοδίων και
λοιπές έκτακτες δαπάνες) και αποζηµίωση µετακινούµενων αιρετών (του ∆ηµάρχου, των
Αντιδηµάρχων και των ∆ηµοτικών Συµβούλων) για υπηρεσιακούς λόγους σε διάφορους προορισµούς.
Υπόλογος του Χ.Ε.Π. (1156 Α/02-11-2016) ορίστηκε η υπάλληλος της Τεχνικής υπηρεσίας του
∆ήµου κα Κότσιφα Άννα και ηµεροµηνία απόδοσης η 30-11-2016.
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Σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Β.∆. 17.5/15.6.59 (ΦΕΚ 114/59 τεύχος Α΄) « Η προθεσµία
αποδόσεως λογαριασµού ορίζεται δια της περί εκδόσεως του εντάλµατος προπληρωµής αποφάσεως,
ήτις δεν δύναται να είναι µεγαλυτέρα του τριµήνου και δέον να λήγει ένα τουλάχιστον µήνα προ της
λήξεως του οικονοµικού έτους. Επί τη ητιολογηµένη αιτήσει του υπολόγου δύναται ή κατά την
προηγουµένην παράγραφον προθεσµία να παραταθή επί ένα εισέτι µήνα εν ουδεµία όµως
περιπτώσει πέραν της λήξεως του οικονοµικού έτους », η οποία δόθηκε µε την αριθµ.301/2016
Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής.
Η υπόλογος κατέθεσε τα σχετικά δικαιολογητικά και εισηγούµαι την έγκριση απόδοσης 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 της απόδοσης λογαριασµού «ως καλώς έχει» του αρ. (1156 Α/02-11-2016) Χ.Ε.Π.
για οδοιπορικά έξοδα του ∆ηµάρχου, των Αντιδηµάρχων και των ∆ηµοτικών Συµβούλων, για
υπηρεσιακούς λόγους σε διάφορους προορισµούς, το οποίο εκδόθηκε µε την αρ. 301/2016 απόφαση
της Ο.Ε., στο όνοµα της υπαλλήλου του ∆ήµου κας Κότσιφα Άννας.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 333/2016.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα µέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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