ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 28/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 200/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 19η του µήνα
Αυγούστου του έτους 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 12:00 µ.µ., ήλθε σε τακτική
συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 22098/14.8.2014
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.
Παρόντες
1. Ρόκκος Στυλιανός (Πρόεδρος)
2. Αραβανής Ανδρέας
3. Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
4. Μπραντζουκάκης Νικόλαος
5. Καρτάνος Ιωάννης
6. Σκιαδά-Πετούση Ζωίτσα (αναπληρωµ.)

Απόντες
1. Πεντεσπίτης Νικόλαος
2. Γαβρίλης ∆ηµήτριος
3. Μαργέλης Γεώργιος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο Η.∆. :Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του
αριθ.234/7.4.2014 ΧΕΠ.
Εισηγητής κα Ζωή Σκιαδά-Πετούση ,Αντιδήµαρχος
Το θέµα εισηγείται η υπάλληλος του ∆ήµου κα Κωνσταντία Μικρώνη, η οποία
διάβασε την σχετική εισήγηση, η οποία έχει ως εξής:
«Με την αρ. 76/2014 απόφαση της η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Λευκάδας,
ενέκρινε την έκδοση ενός χρηµατικού εντάλµατος προπληρωµής συνολικού ποσού
9.985,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ :15-6741.015 για την καταβολή εφ΄απαξ οικονοµικής
ενίσχυσης «επίδοµα Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών» λόγω ένδειας και αντιµετώπισης
άµεσων βιοτικών αναγκών, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν∆ 57/1973( ΦΕΚ 149/1973 τ.α )
σε δικαιούχους του Νοµού µας και όρισε υπόλογο του ΧΕΠ την Σκλαβενίτη Μαρία του
Γεωργίου Κοινωνική Λειτουργός του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας
Παιδείας και Πολιτισµού.
Λόγω συνταξιοδότησής της, από 1/8/2014, η κα Σκλαβενίτη υποβάλει τα συνηµµένα
δικαιολογητικά, ήτοι:
Ανάλυση κίνησης λογ/σµού,
Κατάσταση αναλυτικής κίνησης ΕΤΕ,
Συγκεντρωτική κατάσταση επιδοτουµένων,
για την απόδοση του αρ 234/2014 ΧΕΠ για το οικονοµικό έτος 2014 και µέχρι τις
31/7/2014.
O λογαριασµός Πρώτων Κοινωνικών Βοηθειών (Ν.∆. 57/1973) που τηρείται στην Εθνική
Τράπεζα µε αρ.: 399/5402603 παρουσίασε την εξής κίνηση, µέχρι 31/07/2014
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ΕΣΟ∆Α από 1/1/2014 έως 31/07/2014
1. Πιστωτικό υπόλοιπο οικονοµικής διαχείρισης 2013
2. Επιχορήγηση για ένδεια-ασθένεια
3. Τόκοι 1-7-2013
ΣΥΝΟΛΟ

2.046,84 €
9.985,00 €
28,63 €
12.060,47€

ΕΞΟ∆Α από 1/1/2013 έως 31/12/2013
1.Εξόφληση επιταγών µέχρι 31/7/2014
3. Φόρος τόκων
ΣΥΝΟΛΟ

8.100,00 €
4,19 €
8.104,29€

Υπόλοιπο

3.956,18€

Το ταµειακό υπόλοιπο του λογαριασµού, ανερχόταν στις 31/7/2014 , σύµφωνα µε την
αναλυτική κίνηση που εκδόθηκε 31/7/2014 από την Εθνική Τράπεζα σε 3.956,18 €.
Σε βάρος του λογαριασµού αυτού εκδόθηκαν 28 επιταγές το 2014 οι οποίες εξοφλήθηκαν
όλες .
Συµπέρασµα:
Το υπόλοιπο του λογαριασµού Α΄ Κοινωνικών Βοηθειών, που τηρείται στην Εθνική
Τράπεζα της Ελλάδος, συµφωνεί απόλυτα µε το ταµειακό υπόλοιπο που προκύπτει από
τα στοιχεία της Υπηρεσία µας.
Εισηγούµαι την έγκριση απόδοσης του παραπάνω ΧΕΠ ως «καλώς έχει».
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Εγκρίνει την απόδοση «ως καλώς έχει», του αρ. 234/7.4.2014 Χρηµατικού
Εντάλµατος Προπληρωµής, συνολικού ποσού 9.985,00 ευρώ σε βάρος του ΚΑ :156741.015 για την καταβολή εφ΄απαξ οικονοµικής ενίσχυσης «Επίδοµα Πρώτων
Κοινωνικών Βοηθειών» στο όνοµα της υπαλλήλου του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής
Προστασίας Παιδείας και Πολιτισµού κας Σκλαβενίτη Μαρίας του Γεωργίου, Κοινωνικής
Λειτουργού, σύµφωνα µε την ανωτέρω εισήγηση και µέχρι την 31/7/2014.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 200/2014
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΡΟΚΚΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
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