ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 44/2014 Συνεδρίασης
της Oικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου Λευκάδας.
Αριθ. Απόφ: 329/2014
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου σήµερα την 22η
του µήνα
∆εκεµβρίου του έτους 2014, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 13:00, ήλθε σε τακτική συνεδρίαση η
Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 32321/18-12-2014 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 πέντε (5) µέλη, άρχισε η Συνεδρίαση.
Παρόντες
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
2. Σέρβος Κων/νος
3. Βλάχος Κων/νος
4. Γκογκάκης Γρηγόριος
5. Χαλικιάς Ευάγγελος (αναπλ.)
6.
7.
8.
9.

Απόντες
1. Ζουριδάκης Ευτύχιος
2. Κοντογεώργης Ηλίας
3. Καρφάκη Μαριάννα
4. Σταµατέλου ∆ήµητρα
5.
6.
7.
8.
9.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου , υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
Ο κ. Ευάγγελος Χαλικιάς, αναπληρώνει το τακτικό µέλος κ. Οδυσσέα Γιαννιώτη.
ΘΕΜΑ 1ο εκτός ηµερήσιας διάταξης:
Απόφαση Οικ. Επιτρ. για έγκριση διάθεσης πιστώσεων πρ/σµού ∆ήµου Λευκάδας, έτους 2014.
Εισηγητής: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Η Ο.Ε. οµόφωνα αποφασίζει την συζήτηση εκτός ηµερήσιας διάταξης του ανωτέρω θέµατος
λόγω αναγκών που προέκυψαν µε την λήξη του οικονοµικού έτους στη ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας η οποία έχει ως εξής:
Α) 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).
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. 373/2013 Α∆Α:(BΛ1ΥΩΛΙ-Ι90) απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας
κατάρτισε και ψήφισε τον προϋπολογισµό του έτους 2014 και µε την αριθµ. 450/2013 απόφασή του
ενέκρινε το Ολοκληρωµένο Πλαίσιο ∆ράσης (Ο.Π.∆) του ∆ήµου Λευκάδας για το έτος 2014.
Οι ανωτέρω αποφάσεις ελέγχθηκαν και βρέθηκαν νόµιµες µε την αριθµ. πρωτ. 154/20/16-012014 απόφαση του Γεν. Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας
και Ιονίου.
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Β)Σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4013/2014 απαιτείται η υποβολή στο Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων πρωτογενούς αιτήµατος για τη διενέργεια προµήθειας ή την ανάθεση εργασίας
για ποσό άνω των 1.000, 00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. πριν τη διάθεση σχετικής πίστωσης από το αρµόδιο
όργανο.
Με την αριθµ. 326/2014 (Α∆Α:ΒΥ8∆ΩΛΙ-ΣΤ8) απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής εγκρίθηκε η
διάθεση πίστωσης 2.706,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30-6414.001 «Μεταφορές» χωρίς όµως να έχει γίνει
υποβολή σχετικού αιτήµατος από την αρµόδια Υπηρεσία-∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών,
Κατόπιν των ανωτέρω
Εισηγούµαστε
Α) την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2014:
Α/Α

1
2

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Α- 929
Α- 930

Κ.Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

256262.001
256262.002

Συντήρηση και επισκευή
δεξαµενών
Συντήρηση-επισκευή κτισµάτων
αντλιοστασίων ύδρευσηs

1.000,00
3.000,00

Β) την εκ νέου έγκριση της µε αριθµ.Α-915 Πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για διάθεση πίστωσης
ποσού 2.706,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30-6414.001 «Μεταφορές».
Η Επιτροπή αφού άκουσε τον Πρόεδρό της και έλαβε υπόψη της:
- Το άρθρο 72 του Ν.3852/10
- Την παραπάνω εισήγηση, οµόφωνα αποφασίζει:
Α) την έγκριση διάθεσης των παρακάτω πιστώσεων του εγκεκριµένου προϋπολογισµού του ∆ήµου
για το οικονοµικό έτος 2014:
Α/Α

1
2

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΠΡΟΤΑΣΗΣ
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Α- 929
Α- 930

Κ.Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΠΟΣΟ

256262.001
256262.002

Συντήρηση και επισκευή
δεξαµενών
Συντήρηση-επισκευή κτισµάτων
αντλιοστασίων ύδρευσηs

1.000,00
3.000,00

Β) την εκ νέου έγκριση της µε αριθµ.Α-915 Πρότασης ανάληψης υποχρέωσης για διάθεση πίστωσης
ποσού 2.706,00 ευρώ από τον ΚΑΕ 30-6414.001 «Μεταφορές».
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 329/2014.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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