ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της µε αριθ. 15ης/2017 Συνεδρίασης
της Οικονοµικής Επιτροπής
του ∆ήµου Λευκάδας
Αριθ. Απόφ: 87/2017
Στην Λευκάδα και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα του ∆ήµου, σήµερα στις 20 του µήνα Απριλίου
του έτους 2017, ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00, ήλθε σε συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του
∆ήµου µετά την αριθ. πρωτ. 7069/13-4-17 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.
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Νικητάκης Μάρκος (Πρόεδρος)
1. Περδικάρης Αθανάσιος
2. Χαλικιάς Ευάγγελος
2. Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Σκλαβενίτης Ευάγγελος
3. Καββαδάς Θωµάς
4. Καρφάκη Μαριάννα
4. Σέρβος Κων/νος
5. Γιαννιώτης Οδυσσέας
5.
6.
6.
7.
7.
8.
8.
9.
9.
Τα ανωτέρω απόντα µέλη απουσίαζαν, αν και κλήθηκαν νόµιµα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραµµατέα της Οικονοµικής Επιτροπής, Αιµιλία
Χαλκιοπούλου, υπάλληλο του ∆ήµου Λευκάδας.
ΘΕΜΑ 2ο: Απόφαση Ο.Ε. για έγκριση και διάθεση πιστώσεων σε βάρος του προϋπολογισµού του
∆ήµου Λευκάδας οικ. έτους 2017.
Εισηγητές: Νικητάκης Μάρκος, Πρόεδρος Ο.Ε.
Ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Μάρκος Νικητάκης, εισηγούµενος το θέµα, διάβασε την
εισήγηση της υπηρεσίας, η οποία έχει ως εξής:
«Θέτω υπόψη των µελών της Επιτροπής:
Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του Π.∆.80/2016 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 (νοµική δέσµευση-άρθρο 66, παρ.1, Ν. 4270/2014).
Σύµφωνα µε την παρ. 1α του άρθρου 4 του Π.∆.80/2016 (ΦΕΚ 145 Α/5-08-2016) «Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους διατάκτες» ορίζεται ότι «Για την έκδοση της απόφασης ανάληψης
υποχρέωσης ακολουθείται η εξής διαδικασία: Κατόπιν τεκµηριωµένου αιτήµατος του διατάκτη, ο
Προϊστάµενος Οικονοµικών Υπηρεσιών καταρτίζει σε δύο(2) αντίτυπα το σχέδιο της σχετικής
απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και συντάσσει βάσει των τηρούµενων στοιχείων τη βεβαίωση της
παρ.2 του άρθρου 3 του παρόντος , εφόσον: i)συντρέχουν οι οριζόµενες στο άρθρο 66 παρ.2 του
Ν.4270/2014, όπως ισχύει, προϋποθέσεις, ii) η δαπάνη στην οποία αφορά είναι νόµιµη κατά την
έννοια του άρθρου 91, παρ.2, εδάφιο β΄ του Ν.4270/2014, iii) η σχετική απαίτηση δεν έχει υποπέσει
σε παραγραφή και iv) το αίτηµα για την έκδοση της σχετικής απόφασης ανάληψης προηγείται
οποιασδήποτε άλλης ενέργειας πραγµατοποίησης της δαπάνης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο
παρόν διάταγµα.»
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Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 103 παρ. 2γ του Κ∆Κ (Ν. 3463/06) και του άρθρου 72
παρ. 1δ του Ν. 3852/10, προβλέπεται ως γενική αρµοδιότητα, η Οικονοµική Επιτροπή να αποφασίζει
για την έγκριση των δαπανών και τη διάθεση (ψήφιση) των πιστώσεων του προϋπολογισµού (εκτός
από εκείνες που σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις του άρθρου 158 παρ. 3 & 4 του Ν. 3463/06,
διατίθενται µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ή του ∆ηµάρχου).
Με την αριθµ.13/2017-Α∆Α:ΨΙ5ΒΩΛΙ-Π0Η απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κατάρτισε και
ψήφισε τον προϋπολογισµό και το ΟΠ∆ του έτους 2017.
H ανωτέρω απόφαση ελέγχθηκε και βρέθηκε νόµιµη σύµφωνα µε την αριθµ. πρωτ.42221/0103-2017-Α∆Α:7Ι0ΒΟΡ1Φ-ΛΟΕ απόφαση της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ.
Ελλάδας και Ιονίου.
Σύµφωνα µε την αριθµ. 78/2017-Α∆Α:6ΦΑΝΩΛΙ-Ω5Υ απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
υποβλήθηκαν αιτήµατα στον Αναπληρωτή Προϊστάµενο της ∆/νσης Οικονοµικών Υπηρεσιών του
∆ήµου για έκδοση προτάσεων ανάληψης υποχρέωσης και βεβαίωσης νοµιµότητας δαπανών
Κατόπιν των ανωτέρω,
ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ
την έγκριση και τη διάθεση των παρακάτω πιστώσεων σε βάρος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2017 :
Α/Α

ΑΡΙΘΜ.
ΠΡΟΤ.
ΑΝΑΛΗΨΗΣ
Α-403

19/4/2017

00-6495.001

Α-404

19/4/2017

00-6495.021

3.

Α-405

19/4/2017

10-6264.001

4.
5.

Α-406
Α-407

19/4/2017
19/4/2017

10-6266.002
10-6414

6.

Α-408

19/4/2017

10-6699.003

7.

Α-409

19/4/2017

20-6279.002

8.

Α-410

19/4/2017

25-6117.002

9.

Α-411

19/4/2017

25-6117.003

10.

Α-412

19/4/2017

25-7336.031

11.

Α-413

19/4/2017

25-7336.034

12.
13.

Α-414
Α-415

19/4/2017
19/4/2017

25-7336.035
30-7336.023

14.

Α-416

19/4/2017

30-7331.027

15.

Α-417

19/4/2017

30-7336.013

16.

Α-418

19/4/2017

30-7425.006

17.

Α-419

20/4/2017

30-7333.058

1.
2.

ΗΜ/ΝΙΑ

Κ.Α.Ε

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΩ∆ΙΚΟΥ

ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ.
ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΤΑΥΛΙΣΜΟΣ
ΑΝΕΠΙΤΗΡΗΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ
ΖΩΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ∆.Ε.
ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ ΕΛΛΟΜΕΝΝΟΥ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΝ ΓΕΝΕΙ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ∆.Ε.
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ
ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ
∆ΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ ∆.Ε. ΚΑΣΤΟΥ
ΕΡΓΑΣ.ΜΕΤΡ.Υ∆ΡΟΜ.∆.Ε.ΑΠΟΛΛ
ΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ∆.Ε. ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΑΣ.ΜΕΤΡΗΣ.Υ∆ΡΟΜ.∆.Ε.ΚΑΡ
ΥΑΣ-ΣΦΑΚΙΩΤΩΝ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ
ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ ∆Ε
ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΚΑ ΑΓΙΟΥ
ΝΙΚΗΤΑ ∆Ε ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΑΓΙΩΝ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΒΙΟΚΑ
ΒΑΣΙΛΙΚΗΣ ∆Ε ΑΠΟΛΛΩΝΙΩΝ
ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΓΗΠΕ∆ΟΥ ΝΥ∆ΡΙΟΥ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-ΕΝΙΣΧΥΣΗ 4ΟΥ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ
ΧΩΡΩΝ-ΟΙΚΟ∆ΟΜΙΚΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΕΣ ∆.Ε ΕΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΕΡΓΑΣ.ΕΠΙΙΣΚ.ΚΑΙ
ΣΥΝΤ.ΜΕΤΑΛ.ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ Ο∆ΟΠΟΙΪΑΣ
ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΣΟ

1.238,76

19.964,00
4.650,00

4.774,00
421,60

1.255,17

15.120,00
22.997,64
17.996,21

24.800,00

19.840,00

21.080,00
22.795,00

190.000,00

24.800,00
21.080,00

50.000,00

Β. Η µε αριθµ. Π.Α.Υ.314/22-03-2017 για προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε.Καρυάς ποσού
4.034,33 ευρώ εγκρίθηκε µε την αριθµ.60/2017-Α∆Α:ΩΛΝ∆ΩΛΙ-Α2Ζ απόφαση της Οικονοµικής
Επιτροπής. Λόγω υποβολής µη ορθού ηλεκτρονικού αιτήµατος στο ΚΗΜ∆ΗΣ από την αρµόδια
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Υπηρεσία του ∆ΗΜΟΥ εισηγούµαστε την εκ νέου έγκριση και διάθεση πίστωσης της εν λόγω
Πρότασης Ανάληψης Υποχρέωσης (Π.Α.Υ.)
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:
Α. Την έγκριση και τη διάθεση των πιστώσεων σε βάρος του εγκεκριµένου προϋπολογισµού
του ∆ήµου για το οικονοµικό έτος 2017, σύµφωνα µε τον ανωτέρω πίνακα.
Β. Την εκ νέου έγκριση και διάθεση πίστωσης της µε αριθµ. Π.Α.Υ. 314/22-03-2017 για
προµήθεια ηλεκτρολογικού υλικού ∆.Ε. Καρυάς ποσού 4.034,33 ευρώ λόγω υποβολής µη ορθού
ηλεκτρονικού αιτήµατος στο ΚΗΜ∆ΗΣ από την αρµόδια Υπηρεσία του ∆ήµου.
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό: 87/2017.
Συντάχθηκε το πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

ΝΙΚΗΤΑΚΗΣ ΜΑΡΚΟΣ
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