ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της με αριθ. 57ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονομικής Επιτροπής
του Δήμου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 402/2017
Στην Λευκάδα και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου, σήμερα στις 11 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους
2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου μετά την αριθ.
πρωτ. 28436/7-12-2017 έγγραφη πρόσκληση της Αντιπροέδρου 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 εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω έξι (6) μέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Καρφάκη Μαριάννα (Αντιπρόεδρος)
1. Νικητάκης Μάρκος
2. Γιαννιώτης Οδυσσέας
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Χαλικιάς Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωμάς
4. Πολίτης Σπυρίδων (αναπλ.)
4.
5. Περδικάρης Αθανάσιος
5.
6. Σέρβος Κων/νος
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα μέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προεδρεύει η Αντιπρόεδρος κα Καρφάκη Μαριάννα, λόγω απουσίας του Προέδρου.
Συζητήθηκε ένα (1) θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης
Ο κ. Πολίτης Σπυρίδων αναπληρωματικό μέλος της δημοτικής παράταξης της πλειοψηφίας,
αναπληρώνει το τακτικό μέλος της ίδιας παράταξης, κ. Σκλαβενίτη Ευάγγελο, που απουσίαζε.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα της Οικονομικής Επιτροπής, Αιμιλία Χαλκιοπούλου,
υπάλληλο του Δήμου Λευκάδας.
ο

ΘΕΜΑ 6 της Ημερήσιας Διάταξης: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ.
1036/Α/28-09-2017 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή Ταχυδρομικών τελών.
Εισηγήτρια: Καρφάκη Μαριάννα, Αντιπρόεδρος Ο.Ε.

Η Αντιπρόεδρος της Ο.Ε. κα Καρφάκη Μαριάννα, εισηγούμενη το θέμα, είπε τα εξής:
«Με την αριθ. 272/2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και σύμφωνα με το άρθρο 172 του Ν.
3463/2006 (Δημοτικός και Κοινοτικός Κώδικας) σε συνδυασμό με το άρθρο 32 του Β.Δ.17/5-15/6/1959
εκδόθηκε το αριθ. 1036/Α/28-09-2017 χρηματικό ένταλμα προπληρωμής, ποσού 4.800,00 € για την πληρωμή
ταχυδρομικών τελών του Δήμου στο όνομα του Υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας, Ζαβιτσάνου Νικολάου.
Ο ανωτέρω υπόλογος υπάλληλος ολοκλήρωσε τις διαδικασίες καταβολής των ταχυδρομικών τελών
και καταθέτει τα δικαιολογητικά πληρωμής τους για έλεγχο και έγκριση από την Οικονομική Επιτροπή.
Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε την Αντιπρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10.
- Την παραπάνω εισήγηση, ομόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση της απόδοσης «ως καλώς έχει» του αριθ. 1036/Α/28-09-2017 χρηματικού εντάλματος
προπληρωμής, ποσού 4.800,00 € για την πληρωμή ταχυδρομικών τελών του Δήμου, στο όνομα του
Υπαλλήλου της Οικονομικής Υπηρεσίας, Ζαβιτσάνου Νικολάου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό: 402/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Αντιπρόεδρος

Τα Μέλη

ΚΑΡΦΑΚΗ ΜΑΡΙΑΝΝΑ
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