ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 7/2015 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 61/2015
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα στις 23 του µήνα Μαρτίου του
έτους 2015, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή
του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 5426/19-3-2015 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 εννέα (9) µελών βρέθηκαν παρόντα τα
παρακάτω πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Γκογκάκης Γρηγόριος
3. Γιαννιώτης Οδυσσέας
4. Χαλικιάς Ευάγγελος
5. Βλάχος Κων/νος
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Καρφάκη Μαριάννα
2. Σταµατέλου ∆ήµητρα
3. Ζουριδάκης Ευτύχιος
4. Σέρβος Κων/νος
5.
6.
7.
8.
9.

Στη συνεδρίαση, καλέστηκε και είναι παρόν το 1ο αναπληρωµατικό µέλος της Ο.Ε. κ Χαλικιάς
Ευάγγελος, στη θέση του κ. Ηλία Κοντογεώργη, ο οποίος ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη της
πλειοψηφίας.
Μετά την λήψη απόφασης του θέµατος εκτός ηµερήσιας διάταξης, προσήλθε το µέλος της
Ο.Ε. κ. Σέρβος Κων/νος.
Μετά την λήψη απόφασης του 5ου θέµατος της Η.∆. προσήλθε το µέλος της Ο.Ε. κ.
Ζουριδάκης Ευτύχιος.
Αποχώρησε κατά την συζήτηση του 10ου θέµατος της Η.∆. το µέλος της Ο.Ε. κ. Βλάχος
Κων/νος.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την
γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 7ο της ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων προϋπολογισµού ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2015.
Εισηγητές: Μάρκος Νικητάκης, Πρόεδρος Ο.Ε.
Αντώνης Αθανίτης, Πρ/µενος Πρ/σµού
Λογιστηρίου και Προµηθειών
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Νικητάκης Μάρκος, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την εισήγηση της
υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Σύµφωνα µε την παρ. 2 του άρθρου 2 του Π.∆. 113/2010 πριν από κάθε ενέργεια για την εκτέλεση
οποιασδήποτε δαπάνης του ∆ηµοσίου και των λοιπών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης απαιτείται
σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του αρµόδιου διατάκτη ή του κατά νόµο εξουσιοδοτηµένου
οργάνου, µε την οποία εγκρίνεται η πραγµατοποίηση της δαπάνης και δεσµεύεται η αναγκαία
πίστωση (δηµοσιονοµική δέσµευση-άρθρο 21, παρ. 2, Ν. 2362/1995).
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Σύµφωνα µε την παρ. 1δ του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 η Οικονοµική Επιτροπή
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός
από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο.
Με την αριθµ. 363/2014 απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας όπως τροποποιήθηκε µε
την αριθµ.19/2015 απόφαση ∆.Σ. κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους
2015.
Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες σε ότι αφορά τον προϋπολογισµό
µε την αριθµ. πρωτ. 14238/1706/26-02-2015 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης
∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας και Ιονίου.
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
την έγκριση και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2015:
Α/Α

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗ
Σ
ΑΝΑΛΗΨΗ
Σ

1.

ΗΜ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

20-03-2015
00-6451

Α-210
2.

20-03-2015
10-6142.001

Α-211
3.

20-03-2015
10-6422

Α-212
4.

20-03-2015
10-6699.002

Α-213
20-03-2015

5.

Α-214
Α-215
Α-216

6.
7.
8.
9.
10.

Α-217
Α-218
Α-219

20-03-2015
20-03-2015
20-03-2015
23-03-2015
23-03-2015
23-03-2015

10-6699.004
20-6699.007
20-6671
00-6495.015
00-6495.001
00-6495.001

11.
00-6495.019

Α-220
12.
13.
14.

23-03-2015
Α-221
Α-222
Α-223

23-03-2015
23-03-2015

20-6263
20-6671
10-6414

Συνδροµές σε εφηµερίδες και
περιοδικά και ηλεκτρονικά µέσα
∆απάνη για την εφαρµογή της
διπλογραφικής λογιστικής
µεθόδου
Οδοιπορικά έξοδα και
αποζηµίωση µετακινούµενων
υπαλλήλων
Προµήθεια αναλώσιµων
φωτοτυπικών
Προµήθεια αναλώσιµων Η/Υ
∆.Ε.Λευκάδας
Προµήθεια διαφόρων υλικών
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Λειτουργία Κοινωνικού
Παντοπωλείου
Λοιπές δαπάνες
Λοιπές δαπάνες
Υπηρεσίες τεχνικού και
επιστηµονικού συµβούλου για
υποστήριξη υλοποίησης
δηµοτικού προγραµµατισµού
Συντήρηση κι επισκευή
µεταφορικών µέσων
Ανταλλακτικά µεταφορικών µέσων
Μεταφορές εν γένει

ΠΟΣΟ

1.476,00

24.600,00

2.000,00
392,46
835,97
445,01
511,68
2.330,06
984,00
125,51

23.001,00
1.020,90
2.865,90
600,00

Μετά από διαλογική συζήτηση, η Ο.Ε. αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Την έγκριση και τη διάθεση των πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου για το
οικονοµικό έτος 2015, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον παραπάνω πίνακα.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 61/2015.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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