ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 14ης/2020 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 203/2020
Στην Λευκάδα σήµερα στις 10 του µηνός Ιουνίου του έτους 2020, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10:00, ήλθε σε
συνεδρίαση «ΚΕΚΛΕΙΣΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΘΥΡΩΝ» η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του
άρθρου 10 της από 11/3/2020 Π.Ν.Π. (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-20), τις υπ΄αριθ. 18318/13-03-2020 εγκ. και 40/20930/3103-2020 εγκ. Υπουργείου Εσωτερικών, ύστερα από την αριθ. πρωτ: 8552/05-06-2020 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου της, η οποία επιδόθηκε νόµιµα στα µέλη της, σύµφωνα µε τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010,
όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν. 4555/18.
Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω έξι
(6) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1 Καλός Χαράλαµπος (Πρόεδρος)
1 Τσιρογιάννης Γεώργιος
2 Βικέντιος Νικόλαος
2 Τυπάλδος Νικόλαος
3 Κατωπόδη Νίκη
3 Μαργέλη Μαρία
4 Γαζής Αναστάσιος
4
5 Κων/νος Σέρβος (αναπλ. Κων.
5
∆ρακονταειδή)
6 Κωνσταντινίδη Ρεκατσίνα Σεβαστή
6
7
7
8
8
9
9
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την αναπληρώτρια γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Ασπασία
Σούνδια, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ου

Παρατηρήσεις: Η κα Μαργέλη Μαρία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά την έναρξη της συζήτησης του 1
της ηµερήσιας διάταξης.

θέµατος

ο

ΘΕΜΑ 8 της Ηµερήσιας ∆ιάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής για την
πληρωµή ταχυδροµικών τελών.
Εισηγητές: Χαράλαµπος Καλός - ∆ήµαρχος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Νικόλαος Ζαβιτσάνος υπάλληλος Τµ. Πρ/σµού, Λογιστηρ. & Προµηθειών
∆/νσης Οικον. Υπηρεσιών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Χαράλαµπος Καλός έθεσε υπόψη των µελών της Επιτροπής τα εξής:
«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 4.000,00 € 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 10-09-2020.»
Μετά από την διαλογική συζήτηση η Ο.Ε. αφού έλαβε υπόψη της:
•
την ανωτέρω εισήγηση,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/10 περί λειτουργίας Ο.Ε. & Ε.Π.Ζ. όπως αυτό
αντικαταστάθηκε από τις δ/ξεις του άρθρου 77 του Ν. 4555/18,
•
τις δ/ξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/10 περί αρµοδιοτήτων Ο.Ε. όπως αυτό αντικαταστάθηκε
από το άρθρο 3 του Ν. 4623/19.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Την έκδοση χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής ποσού 4.000,00 € 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 ορίζεται η 10-09-2020.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 203/2020.
Ο Πρόεδρος
Τα Μέλη
ΚΑΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
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