Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:38/2013 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:255/2013
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 19η του µήνα
Noεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12.00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.32766/
15.11.2013 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
∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) µελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι (6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1] Ρόκκος Στέλιος-Πρόεδρος
2) Αραβανής Ανδρέας
3) Καρτάνος Ιωάννης
4) Γεωργάκης Βασίλης (αν/κο µελος)
5) Μαργέλης Γεώργιος
6) Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Πεντεσπίτης Νίκος
Μπραντζουκάκης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα. Σάντα
Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
3ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆. : της αριθ.38-2013 τακτικής συνεδρίασης της
Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής, για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
προπληρωµής , για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών, των υπηρεσιών του
∆ήµου Λευκάδας.
Εισηγ:Νίκος Ζαβιτσάνος-υπάλληλος ∆ήµου

Ο Εισηγητής αναφέρει:
‘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
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 ∆ήµου, στο όνοµα του Υπαλλήλου του ∆ήµου Νικολάου Ζαβιτσάνου.
Ηµεροµηνία απόδοσης να οριστεί η 15-12-2013».
Κατόπιν των παραπάνω ο Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή, αποφασίσει για την
έγκριση έκδοσης του παραπάνω ΧΕΠ.
Η Επιτροπή ,αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψη της
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10
-τη παραπάνω εισήγηση
και µετά από διαλογική συζήτηση

Οµόφωνα

αποφασίζει

Εγκρίνει την εκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής, για την πληρωµή
Ταχυδροµικών τελών, των Υπηρεσιών του ∆ήµου, ποσού 4.800,00€, σε βάρος του
Κ.Α 00-6221, στο όνοµα του Υπαλλήλου της Οικονοµικής Υπηρεσίας, Ζαβιτσάνου
Νικολάου.
Ηµεροµηνία απόδοσης ορίζεται η 15-12-2013.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 255/2013
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος
ΣΤΕΛΙΟΣ ΡΟΚΚΟΣ

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

