ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 21/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 154/2014

Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 17η του
µήνα Ιουνίου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 16318/12.6.14
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 εννιά (9) µελών βρέθηκαν
παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Καρτάνος Ιωάννης
4. Πεντεσπίτης Νικόλαος
5. Γαβρίλης ∆ηµήτριος

Απόντες
1. Σάντα – Μακρή Αικατερίνη
2. Μαργέλης Γεώργιος
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , Υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 4ο Ε.Η.∆. : της αριθ.21/2014 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 383/07-05-2014
χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την πληρωµή Ταχυδροµικών τελών
Εισηγητής κ. Ρόκκος Στυλιανός, Αντιδήµαρχος
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του
ανωτέρω θέµατος, και την απόδοση «καλώς έχει» του ανωτέρω χρηµατικού
εντάλµατος προπληρωµής, λόγω προθεσµίας που έχει ορισθεί µε την αρ. 103/14
προηγούµενη απόφαση της Ο.Ε.
Στη συνέχεια ο Αντιδήµαρχος κ. Ρόκκος Στυλιανός, Πρόεδρος της Ο.Ε.
εισηγούµενος το θέµα, διάβασε στην Ο.Ε. την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει
ως εξής:
«Με την αριθ. 103/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής και σύµφωνα µε το
άρθρο 172 του Ν. 3463/2006 (∆ηµοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) σε συνδυασµό µε
το άρθρο 32 του Β.∆.17/5-15/6/1959 εκδόθηκε το αριθ. 383/07-05-2014 χρηµατικό
ένταλµα προπληρωµής, ποσού 4.800,00 € για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών
του ∆ήµου στο όνοµα του Υπαλλήλου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Ζαβιτσάνου
Νικολάου.
Ο ανωτέρω υπόλογος υπάλληλος ολοκλήρωσε τις διαδικασίες καταβολής των
ταχυδροµικών τελών και καταθέτει τα δικαιολογητικά πληρωµής τους για έλεγχο και
έγκριση από την Οικονοµική Επιτροπή.
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Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει την απόδοση «καλώς έχει» σε χρηµατικό ένταλµα προπληρωµής µε αριθµ.
383/07-05-2014, ποσού 4.800,00 ευρώ, για την πληρωµή Ταχυδροµικών τελών του
∆ήµου, στον υπάλληλο του ∆ήµου Νίκο Ζαβιτσάνο.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 154/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΡΟΚΚΟΣ
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