Απόζπαζκα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ

Από ην πξαθηηθό ηεο κε αξηζ:1/2013 πλεδξίαζεο ηεο Oηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Αξηζ. Απόθ:4/2013
Σηελ Λεπθάδα θαη ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζήκεξα ηελ 15ε ηνπ
κήλα Θαλνπαξίνπ ηνπ έηνπο 2013, εκέξα Σξίηε θαη ώξα 12.30κ.κ., ήιζε ζε ηαθηηθή
ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ κεηά ηελ αξηζ.πξση. 782/11.1.2013
έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο, ε νπνία επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό
ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δ/μεηο ηνπ άξζξνπ 75 παξ.6 ηνπ Ν.3852/2010 «Νέα
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο-Πξόγξακκα
Καιιηθξάηεο».
Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν ελληά(9) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα παξαθάησ ελληά ( 9) κέιε, άξρηζε ε Σπλεδξίαζε .
ΠΑΡΟΝΣΕ
1] ηέιηνο Ρόθθνο:Πξόεδξνο
2)ΑξαβαλήοΑλδξέαο
3) Ζνπξηδάθεο Επηύρηνο
4) Καξηάλνο Θωάλλεο
5) Πεληεζπίηεο Νηθόιανο
6) άληα-Μαθξή Αηθαηεξίλε
7) Γαβξίιεο Δεκήηξεο
8) Μαξγέιεο Γεώξγηνο
9) Μπξαληδνπθάθεο Νηθόιανο

ΑΠΟΝΣΕ
θαλείο

Τα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ Γξακκαηέα ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θα.
Σάληα Δπηπρία, Υπάιιειν Γήκνπ Λεπθάδαο.
3ν ΘΕΜΑ Η.Δ. : ηεο αξηζ.1-2013 ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο
Επηηξνπήο ηνπ Δήκνπ Λεπθάδαο.
Απόθαζε ηεο Επηηξνπήο
γηα απόδνζε «ωο θαιώο έρεη” δύν ΥΕΠ
πξνπιεξωκήο, ζύκθωλα κε ηελ αξ.194/12 απόθαζή ηεο .
Εηζεγεη.: θα. Zωή Πάληδνπ- Πξ/λε Σκ.Δηαρ. & πληεξ.Ορεκάηωλ
Ζ Δηζεγήηξηα αλαθέξεη ηα εμήο:
“ Σύκθσλα κε ηελ αξ.194/12 απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, εγθξίζεθαλ:
πίζησζε ΦΔΠ Α)πνζνύ 3.000 € γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ κεηαθίλεζεο ησλ νδεγώλ
θαζώο θαη ησλ εμόδσλ θίλεζεο ησλ κεηαθηλνύκελσλ νρεκάησλ εθηόο Ννκνύ, γηα
επηζθεπέο ηνπο ζηηο πιεζηέζηεξεο αληηπξνζσπείεο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ ζηελ
επξύηεξε πεξηνρή, θαζώο θαη Β) πίζησζε ΦΔΠ 3.000 € (θαη νη δύν πηζηώζεηο από
ηνλ ΚΑ 30.6495.001) γηα ηελ πιεξσκή παξαβόισλ αιιαγήο ησλ αδεηώλ
θπθινθνξίαο ησλ κεραλεκάησλ ησλ πξώελ Γήκσλ θαη έιεγρν ησλ νρεκάησλ ηνπ
Γήκνπ από ην ΚΤΔΟ.
Υπόινγνο ηνπ ΦΔΠ νξίζηεθε ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Πάληδνπ Εσή θαη
εκεξνκελία απόδνζήο ηνπ ε 31-12-12 .
Σαο θαηαζέησ ηα ζρεηηθά παξαζηαηηθά θαη εηζεγνύκαη, ηελ έγθξηζε απόδνζεο «σο
θαιώο έρεη” ησλ παξαπάλσ ΦΔΠ πξνπιεξσκήο”.

Καηόπηλ ησλ παξαπάλσ ν Πξόεδξνο θάιεζε ηελ Δπηηξνπή λα εγθξίλεη ηελ απόδνζε
“σο θαιώο έρεη” ησλ παξαπάλσ ΦΔΠ πξνπιεξσκήο.
Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αθνύ άθνπζε ηνλ Πξόεδξν θαη έιαβε ππόςε ηεο
-ηε παξαπάλσ εηζήγεζε
-ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/10 θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε ,
νκόθωλα

απνθαζίδεη

Δγθξίλεη ηελ απόδνζε “σο θαιώο έρεη” ησλ δύν ΦΔΠ πξνπιεξσκήο:
Α)πνζνύ 3.000 € γηα ηελ θάιπςε εμόδσλ κεηαθίλεζεο ησλ νδεγώλ θαζώο θαη ησλ
εμόδσλ θίλεζεο ησλ κεηαθηλνύκελσλ νρεκάησλ εθηόο Ννκνύ, γηα επηζθεπέο ηνπο
ζηηο πιεζηέζηεξεο αληηπξνζσπείεο θαη ζπλεξγεία νρεκάησλ ζηελ επξύηεξε πεξηνρή,
θαζώο θαη
Β) πίζησζε ΦΔΠ 3.000 € (θαη νη δύν πηζηώζεηο από ηνλ ΚΑ 30.6495.001) γηα ηελ
πιεξσκή παξαβόισλ αιιαγήο ησλ αδεηώλ θπθινθνξίαο ησλ κεραλεκάησλ ησλ
πξώελ Γήκσλ θαη έιεγρν ησλ νρεκάησλ ηνπ Γήκνπ από ην ΚΤΔΟ.
Καη νη δύν πηζηώζεηο από ηνλ ΚΑ 30.6495.001,πξ/ζκνύ 2012, ζην όλνκα ηεο
ππαιιήινπ ηνπ Γήκνπ Πάληδνπ Εσήο θαη κε εκεξνκελία απόδνζεο 31-12-12.
Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό: 4/2013
πληάρζεθε ην πξαθηηθό θαη ππνγξάθεηαη ωο αθνινύζωο
Ο Πξόεδξνο
ΣΕΛΘΟ ΡΟΚΚΟ

Σα Μέιε
Όπωο αλαθέξνληαη παξαπάλω

