Α π ό σ π α σ µ α ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
Από το πρακτικό της µε αριθ:21/2012 Συνεδρίασης της Oικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:193/2012
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 31η του
µήνα Iουλίου του έτους 2012, ηµέρα Τρίτη και ώρα 13.00µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική
Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.πρωτ.
20622/27.7.2012 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 οκτώ(8) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]ΕλευθέριοςΑραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4)Γαζής Αναστάσιος
5).Ζουριδάκης Ευτύχιος
6) Πεντεσπίτης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8)Γαβρίλης ∆ηµήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπραντζουκάκης Νικ.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο ∆ήµου Λευκάδας.
7ο ΘΕΜΑ Η.∆. : της αριθ.21-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονοµικής
Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Απόφαση Οικον. Επιτροπής για απόδοση ως “καλώς έχει” δύο ΧΕΠ
προπληρωµής, για α)την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των οδηγών και
των µετακινούµενων οχηµάτων για επισκευή σε συνεργεία εκτός Νοµού
ποσού 4.000,00€ και β) για πληρωµή παραβόλων αλλαγής αδειών
κυκλοφορίας των µηχανηµάτων των πρώην ∆ήµων και έλεγχο από το ΚΤΕΟ
των οχηµάτων του ∆ήµου ποσού 4.000,00€.
Εισηγ: κα.Ζωή Πάντζου
Πρ/νη Τµ.∆ιαχ. & Συντηρ.Οχηµάτων

Η Εισηγήτρια ανέφερε τα εξής:
“Με τις αριθµ. 5/2012 και 6/2012 αποφάσεις της Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκαν
πιστώσεις 4.000 € για την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των οδηγών και των
µετακινούµενων οχηµάτων για επισκευή σε συνεργεία εκτός νοµού και 4.000 € για
πληρωµή παραβόλων αλλαγής αδειών κυκλοφορίας των µηχανηµάτων των πρώην
∆ήµων και έλεγχο από το ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου, από τον Κ.Α.
30.6495.001 προϋπολογισµού έτους 2012, υπόλογος των Χ.Ε.Π. ορίστηκε η
υπάλληλος του ∆ήµου κα Πάντζου Ζωή και ηµεροµηνία απόδοσης ορίστηκε η 30-

06-2012. Με την αριθµ. 179/2012 χορηγήθηκε παράταση ενός µήνα, δηλαδή έως 3107-2012, για την απόδοση της δαπάνης.
Κατόπιν της ολοκλήρωσης των πληρωµών για τις οποίες εγκρίθηκαν τα παραπάνω
χρηµατικά εντάλµατα, καταθέτω τα σχετικά δικαιολογητικά και εισηγούµαι για την
απόδοση των χρηµατικών ενταλµάτων ως “καλώς έχει”.”
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος , κάλεσε την Επιτροπή να εγκρίνει την απόδοση των
χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, σύµφωνα µε την παραπάνω εισήγηση.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπ΄όψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
-το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και µετά από διαλογική συζήτηση ,
οµόφωνα αποφασίζει
Εγκρίνει την απόδοση των χρηµατικών ενταλµάτων προπληρωµής, 4.000 € για
την κάλυψη των εξόδων µετακίνησης των οδηγών και των µετακινούµενων οχηµάτων
για επισκευή σε συνεργεία εκτός νοµού και 4.000 € για πληρωµή παραβόλων
αλλαγής αδειών κυκλοφορίας των µηχανηµάτων των πρώην ∆ήµων και έλεγχο από
το ΚΤΕΟ των οχηµάτων του ∆ήµου, από τον Κ.Α. 30.6495.001 προϋπολογισµού
έτους 2012, µε υπόλογο την υπάλληλο του ∆ήµου κα Πάντζου Ζωή και ηµεροµηνία
απόδοσης την 31-07-2012 , ως “ καλώς έχει”.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 193/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

