ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 40/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 289/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 28η του µήνα Νοεµβρίου
του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή και ώρα 12:30, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 30086/24-11-2014 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 ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω επτά (7) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Βλάχος Κων/νος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
4. Σέρβος Κων/νος
5. Σταµατέλου ∆ήµητρα
6. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπληρωµ.)
7. Καρφάκη Μαριάννα
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει τον κ. Κούρτη Γεώργιο, ο οποίος παραιτήθηκε από
δηµοτικός σύµβουλος και κατά συνέπεια και από µέλος της Οικονοµικής Επιτροπής.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 5ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για παράταση προθεσµίας απόδοσης Χ.Ε.Π., υπολόγου Μικρώνη Κων/ντίας για
παροχή προνοιακού βοηθήµατος ( Α’ Κοινωνικών Βοηθειών).
Σχετ: η αριθµ. 283/2014 απόφαση Ο.Ε.
Εισηγήτρια: ∆ήµητρα Ροντογιάννη, πρ/µενη του Αυτοτελούς
Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού

Ο Αντιδήµαρχος, κ. Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος της Ο.Ε., εισηγούµενος το θέµα, διάβασε
στην επιτροπή την εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αριθµ. 283/20-11-2014 απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής ∆ήµου Λευκάδας εγκρίθηκε η
έκδοση ΧΕΠ σε βάρος του ΚΑ:15-6741.015 «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών-έκτακτες οικονοµικές
ενισχύσεις», ποσού 3.956,18 ευρώ και ορίσθηκε υπόλογος για το εν λόγω χρηµατικό ένταλµα η
υπάλληλος του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισµού, κα Μικρώνη
Κωνσταντία του ∆ηµητρίου, κλάδου ΤΕ Κοινωνικών Λειτουργών.
Η απόδοση του λογαριασµού ορίσθηκε µε την ίδια ως άνω απόφαση να γίνει έως την 28-11-2014 ,
σύµφωνα µε την παρ. 1 άρθρου 32 του Β.∆. 17-5/15-6-59 (ΦΕΚ 114/59, τευχ. Α’ ) η οποία ορίζει ότι η
προθεσµία απόδοσης του λογαριασµού πρέπει να λήγει έναν τουλάχιστο µήνα προ της λήξεως του
οικονοµικού έτους.
Με την παραγρ. 2 του ίδιου ως άνω άρθρου του Β.∆. ορίζεται ότι µε αιτιολογηµένη αίτηση του
υπολόγου δύναται η προαναφερόµενη προθεσµία να παραταθεί για έναν ακόµη µήνα και όχι πέραν
της λήξης του οικονοµικού έτους.
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Για την πραγµατοποίηση της πληρωµής απαιτείται η έκδοση λογαριασµού στο όνοµα της υπολόγου
καθώς και η έκδοση µπλοκ τραπεζικών επιταγών µε τις οποίες οι δικαιούχοι θα εισπράξουν το
ανάλογο κατά περίπτωση ποσό.
∆εδοµένου ότι το χρονικό διάστηµα από 20-11-14 (απόφαση Ο.Ε.) έως 28-11-2014 (ηµεροµηνία
έκδοσης ΧΕΠ) δεν επαρκεί για την ολοκλήρωση της διαδικασίας µε την ΕΤΕ (έγκριση νοµικής
υπηρεσίας Τράπεζας για άνοιγµα λογαριασµού και τρεις εργάσιµες ηµέρες για την έκδοση µπλοκ
επιταγών)
αιτούµαστε
την παράταση της προθεσµίας απόδοσης του προαναφερόµενου ΧΕΠ κατά έναν επιπλέον µήνα, ήτοι
έως την 31-12-2014.»
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την παράταση προθεσµίας απόδοσης του Χρηµατικού Εντάλµατος Προπληρωµής (ΧΕΠ) σε
βάρος του ΚΑ:15-6741.015 «Α’ Κοινωνικών Βοηθειών-έκτακτες οικονοµικές ενισχύσεις», ποσού
3.956,18 ευρώ, το οποίο εγκρίθηκε µε την αρ. 283/2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µέχρι
την 31-12-2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 289/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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