Απόσπασμα
Από το πρακτικό της με αριθ:1/2012 Συνεδρίασης της Oικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ:11/2012
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου σήμερα την 17η του
μήνα Ιανουαρίου του έτους 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 13.00π.μ., ήλθε σε
τακτική συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.πρωτ.
868/12.1.2012 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
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης».
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννιά(9) μελών
βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω οκτώ (8) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση .
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1]Ελευθέριος Αραβανής:Πρόεδρος
2)Αραβανής Ανδρέας
3)Σάντα-ΜακρήΑικατερίνη
4) Γαζής Αναστάσιος
5) Ζουριδάκης Ευτύχιος
6)Μπραντζουκάκης Νίκος
7) Mαργέλης Γεώργιος
8] Γαβρίλης Δημήτρης

ΑΠΟΝΤΕΣ
Πεντεσπίτης Νίκος

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής κα.
Σάντα Ευτυχία, Υπάλληλο Δήμου Λευκάδας.
5ο ΘΕΜΑ Η.Δ. : της αριθ.1-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου Λευκάδας.
Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση διάθεσης πίστωσης
1.530,00€ για την εκπαίδευση των υπαλλήλων του Τμήματος Πρόνοιας του
Δήμου στο Πληροφοριακό σύστημα Πρόνοιας.
Εισηγητ:κα. Σκλαβενίτη Μαρία
Πρ/νη Τμ.Πρόνοιας Δήμου
Η Εισηγήτρια ανέφερε στην Επιτροπή ότι:
«Το τμήμα Πρόνοιας του Δήμου Λευκάδας αντιμετωπίζει σοβαρές δυσχέρειες
στην ενημέρωση και λειτουργία του προγράμματος ΟΠΣ λόγω ελλιπούς εκπαίδευσης
του προσωπικού και τοποθέτηση νέων υπαλλήλων-χρηστών οι οποίοι δεν έχουν την
σχετική επιμόρφωση.
Για το λόγο αυτό με έγγραφό μας, προς την Κοινωνία Της Πληροφορίας Α.Ε.
ζητήσαμε επιτόπου υποστήριξη από εκπαιδευτή, προκειμένου να βοηθήσει στην
επίλυση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε, την εκπαίδευση των νέων
υπαλλήλων-χρηστών και την δημιουργία του αρχείου που απαιτείται για την
πληρωμή των επιδομάτων μέσω της Υπηρεσίας Ταχυπληρωμής των ΕΛΤΑ.

Σε απάντηση του αιτήματός μας η συνεργαζόμενη με την Κοινωνία Της
Πληροφορίας Α.Ε. , εταιρεία QUALITY&RELIABILITY A.E., μας έστειλε προσφορά
για την υλοποίηση της επιτόπου εκπαίδευσης στο πληροφοριακό σύστημα Πρόνοιας,
η οποία ανέρχεται στο ποσό των 1.530,00€ χωρίς Φ.Π.Α. για εκπαίδευση τριών
ημερών.
Εισηγούμαστε την έγκριση της διάθεσης της πίστωσης των 1.530,00€ χωρίς
Φ.ΠΑ. από τον Κ.Α.00/6073 προϋπολογισμού 2012 για την επιτόπου τριήμερη
εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος Πρόνοιας στο πληροφοριακό σύστημα
Πρόνοιας».
Κατόπιν των παραπάνω, ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κάλεσε την Επιτροπή να
αποφασίσει για την έγκριση της διάθεσης της πίστωσης των 1.530,00€ χωρίς Φ.ΠΑ.
από τον Κ.Α.00/6073 προϋπολογισμού 2012
για
την επιτόπου τριήμερη
εκπαίδευση του προσωπικού του Τμήματος Πρόνοιας στο πληροφοριακό σύστημα
Πρόνοιας, από την εταιρεία QUALITY&RELIABILITY A.E.
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρο και έλαβε υπόψιν της
-την παραπάνω εισήγηση
- το άρθρο 72 του Ν.3852/10 και μετά από διαλογική συζήτηση ,
ομόφωνα αποφασίζει
εγκρίνει την διάθεση της πίστωσης των 1.530,00€ χωρίς Φ.ΠΑ. από τον Κ.Α.00/6073
προϋπολογισμού 2012 για την επιτόπου τριήμερη εκπαίδευση του προσωπικού
του Τμήματος Πρόνοιας στο πληροφοριακό σύστημα Πρόνοιας και αναθέτει αυτήν
στην εταιρεία QUALITY&RELIABILITY A.E.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό:11/2012
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη
Όπως αναφέρονται παραπάνω

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ

