ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 55ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 382/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 28 του µήνα Νοεµβρίου του έτους
2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ.
πρωτ. 27172/24-11-17 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Σέρβος Κων/νος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Καρφάκη Μαριάννα
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Περδικάρης Αθανάσιος
4. Καββαδάς Θωµάς
5. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Συζητήθηκαν τρία (3) θέµατα εκτός ηµερήσιας διάταξης
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων, αναπληρωµατικό µέλος της παράταξης της πλειοψηφίας, αναπληρώνει το
τακτικό µέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο.
ου
Ο κ. Σέρβος Κων/νος, προσήλθε πριν την συζήτηση του 3 θέµατος της Η.∆.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 1 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση υποβολής αιτήµατος στον Αν/τή Πρ/νο της
∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου για έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης
νοµιµότητας δαπανών.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, είπε τα εξής:

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την υποβολή αιτήµατος προς τον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών για
έκδοση Προτάσεων Ανάληψης Υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών σε βάρος των πιστώσεων
του προϋπολογισµού του ∆ήµου οικονοµικού έτους 2017, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα της εισήγησης.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 382/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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