ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 5/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 33/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 16
του µήνα
Φεβρουαρίου του έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 2610/11-2-2015 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
Απόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σταµατέλου ∆ήµητρα
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Κοντογεώργης Ηλίας
4. Σέρβος Κων/νος
4. Καρφάκη Μαριάννα
5. Βλάχος Κων/νος
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής,
Ασπασία Σούνδια , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
της ηµερήσιας διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος
ΘΕΜΑ 8ο
προπληρωµής για την πληρωµή ταχυδροµικών τελών.
Εισηγητής: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 172 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) σε συνδυασµό µε το άρθρο 32 του Β.∆. 17/515/6/1959
Εισηγούµαστε
την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων
(4.800,00) ευρώ 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 30/04/2015.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων
(4.800,00) ευρώ σε βάρος του ΚΑ 00-6221 για την αντιµετώπιση δαπάνης ταχυδροµικών τελών των
υπηρεσιών του ∆ήµου, στο όνοµα του υπαλλήλου του ∆ήµου Νικολάου Ζαβιτσάνου.
Η απόδοση λογαριασµού ορίζεται µέχρι 30/04/2015.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 33/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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